
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ   ПЛАНА МУЗЕЈА                                          

РУДНИЧКО ТАКОВСКОГ КРАЈА ЗА 2020 ГОДИНУ  

 

 

План  Музеја рудничко-таковског краја чине  планирана средства у оквиру средстава 

буџета општине Горњи Милановац у износу од 26.529.000 динара. Сопствена  средства су 

планирана у износу од 1.800.000 динара.  

 Преглед и образложење исказани у  табели:  

 

 

 

 

 

КОНТ ОПИС Средства 

буџета 

Сопствен

а средства 

Укупно 

потребна 

 ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ    

 ПА 0001-Функционисање локалних 

Установа културе 

   

411 Плате за запослене 13.080.000  13.080.000 

412 Социјални доприноси за запослене 2.244.000  2.244.000 

413 Накнаде у натури /месечне/ 200.000 20.000 220.000 

414 Социјала давања запосленима 250.000  250.000 

415 Накнаде трошкова за запослене 300.000 20.000 320.000 

421 Стални трошкови 1.450.000 140.000 1.590.000 

422 Трошкови путовања 100.000 140.000 240.000 

423 Услуге по уговору 6.905.000 680.000 7.585.000 

425 Текуће поправке и одржавање 450.000 100.000 550.000 

426 Материјал 700.000 370.000 1.070.000 

482 Порези и обавезне таксе  50.000 50.000 

483 Новчане казне и пенали по решењу 

судова 

50.000  50.000 

512 Машине и опрема 400.000 100.000 500.000 

515 Нематеријална имовина  230.000 40.000 270.000 

523 Набавка робе за даљу продају 100.000 100.000 200.000 

 Извори финансирања за ПА 1201-0001:    

01 Приход из буџета 26.459.000  26.459.000 

04 Сопствени приходи буџетских корисника  1.760.000 1.760.000 

 Свега за пА 1201-0001: 26.459.000 1.760.000 28.219.000 

     

     

 Пројекат 1: Ноћ музеја 

 

   

423 Услуге по уговору 70.000 40.000 110.000 

 Извори финансирања за 1201-П1:    

01 Приходи из буџета 70.000  70.000 

04 Сопствени приходи буџетских корисника  40.000 40.000 

 Укупно за 1201-П1: 70.000 40.000 110.000 

     

 Извори финансирања за Програм 13:    

01 Приходи из буџета                                         26.529.000  26.529.000 

04 Сопствени приходи буџетских корисника  1.800.000 1.800.000 

   УКУПНО РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

ЗА МУЗЕЈ:    

26.529.000 1.800.000 28.329.000 
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 Конто 411 -Плате, додаци и накнаде стално запослених-    
На основу Закона о буџету РС  извршено је повећање плате запослених у Установама културе чији је 

оснивач локална самоуправа за 10% . За исплату плата Музеја Рудничко-таковског краја у  2020 

години  планирана су средства  у износу од  13.080.000.   

 Правни основ из предходног става чине следећи позитивни законски прописи: 

-Закон о раду („Сл гласник РС“, бр 24/2005, 61/2005, 54/2009, 39/2013,75/2014,13/2017- одлука УС, 

113/2017 и 95/18- аутентично тумачење); 

- Закон о платама у државним органима и јавним службама (Сл.гласник РС“ БР. бр./2001,62/2006- 

др.закон, др.закон, 63/2006, испр.др.закона, 116/2008- др.закони, 92/2011,99/2011,др.закон, 

10/2013,55/2013,99/2014,21/2016- др.закон, 113/2017-др.закони и 95/2018-др.закони) 

-Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Сл. Гласник 

РС,бр..44/2001,15/2002,др.пропис,33/2002исправка,69/2002,78/2002,61/2003,121/2003,130/2003,67/200

4,120/2004,5/2005,26/2005,81/2005,105/2005,109/2005,27/2006,32/2006,58/2006,82/2006,106/2006,10/20

07,40/2007,60/2007,91/2007,106/2007,7/2008,9/2008,24/2008,26/2008,31/2008,44/2008,54/2008,108/2008,

113/2008,79/2009,25/2010,91/2010,20/2011,100/2011,11/2012,124/2012,8/2013,8/2014,58/2014,113/17-

др. Закон и 95/2018), 

-Правилника о раду Музеја Рудничко-таковског краја (Сл. Гласник општине Горњи Милановац бр. 

27/2017, 9/2019 ) . 

 Нето цена рада за обрачун  плата у установама културе чији је оснивач локална самоуправа износи  
3.252,87 динара.  Планирана средства се односе на 15 радника од тога 12  радника у радном односу 
на неодређено време, 2 радника на одређено време и 1 директор. 

 
Конто 412 -Социјални доприноси- 
За исплату социјаних доприноса  су  планирана  средства  у  износу од 2.244.000   а која се 

односе на доприносе за ПИО и здравствено осигурање за 15 запослених.  

 

Конто 413 -Накнаде у натури- 

 На основу члана 118.  Закона о раду, и члана 49. Правилника о раду Музеја Рудничко-таковског краја   
послодавац је у  обавези  да обезбеди запосленом накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада у 
висини цене месечне превозне карте у јавном саобраћају. Музеј Рудничко-таковског краја је  године 
склопио  Уговор о обезбеђењу превоза запосленима у јавном градском и приградском превозу  са 
Аутопревоз доо, Чачак. Уговор је закључен на одређени временски период од једне године. За 
исплату месечних карата за девет  запослених  укупно  је потребно 220.000, од тога 200.000   
предвиђено  од буџетских средстава,  а 20.000   од сопствених средстава.      

         
Конто 414 -Социјална давања- 
Укупна маса средстава на позицији социјалних давања запосленима у износу од 250.000   предвиђена  

су на: 

 конту 4143- отпремнине и помоћи - средства у износу од  150.000   
 конту 4144- помоћ у медицинском лечењу - средства у износу од  од 100.000   
Правни основа за исплату  планираних  средства по основу социјаних давања запосленима су : 
-Примена  Посебног колективног уговора за запослене у установама културе а сходно члану 29.став1. 
тачка 2 и члан 30. наведеног Уговора.  
-Правилника о раду Музеја Рудничко-таковског краја (Сл.Гласник општине Г.Милановац 27/17 , 9/19.) 
Исплата средстава за накнаду трошкова у случају смрти запосленог или члана уже породице 
/погребне услуге/, вршиће се према приложеним рачунима , а највише до неопорезивог износа у 
складу са Законом о презу на доходак грађана према последњем званично објављеном податку. 
Када су у питању исплате за помоћ у медицинском лечењу запослених,    накнада трошкова за ову 
врсту исплате вршиће се до неопорезивог износа по члану 18 став 1. Тачка 7 Закона о порезу на 
доходак грађана према последњем званично објављеном податку. 
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Конто 415 -Накнада трошкова за запослене - 
 Како послодавац није у могућности да обезбеди сопствени превоз с посла и на посао  за одређени 

број запослених за које не постоји могућност коришћења јавног превоза , исплата за ову сврху је 

опредељена у новцу. 

За наведену исплату предвиђена су средстава у укупном износу  од  300.000   буџетских  и   20.000  

сопствених средстава. Средства су одређена за 6 радника Музеја Рудничко-таковског краја  

укључујући и ангажоване раднике на привременим и повременим пословима који путују на посао на 

релацији за које не постоји могућност јавног превоза. Основ за исплату наведене накнаде је члан 49. 

Правилника о раду Музеја Рудничко-таковског краја.   

Конто 416-Јубиларне награде- 

У 2020 години у Музеју рудничко-таковског краја нема запослених који остварују право на 

јубиларну награду по основу ПКУ и Правилника Музеја Рудничко-таковског краја. 

Конто 421 -Стални трошкови - 

Буџетска средства у износу од 1.450.000   и сопствена средства у износу од 140.000   су 

потребна за покриће потрошње гаса, електричне енергије који представљају знатне трошкове 

услед одржавања константне температуре у Музеју у Такову и у згради Музеја која се налази 

у  Синђелићевој 7. Поред наведеног,  средства су планирана за  исплату  /струје, гаса, 

воде, смећа / за просторије које користи Музеј у згради  Тихомира Матијевића број 4 , а на 

основу Уговора са оснивачем.  Музеј рудничко таковског краја врши плаћање трошкова 

електричне енергије на Спомен простору Таково што чини знатне трошкове .  На позицији 

сталних трошкова налази се осигурање имовине и лица. Музеј је у обавези да врши 

осигурање гостујућих изложби за које су потребна одређена средства.  

Стални трошкови обухватају и платни промет (банкарске провизије) као и услуге 

комуникације (телефон, интернет, пошта), трошкови осигурања, приказани су у табели као и 

начин финасирања: 
БУЏЕТСКА 4211 платни промет 50.000 СОПСТВЕНА 4211 платни промет 40.000 

 4212 енергетске услуге 1.000.000  4212 енергетске услуге 30.000 

 4213 комуналне услуге 70.000  4213 комуналне услуге 30.000 

 4214 услуге комуникације 180.000  4214 услуге комуникације 30.000 

 4215 трошкови осигурања 150.000  4215 трошкови осигурања 10.000 

 

Конто 422 -Трошкови путовања- 

За наведене трошкове су планирана буџетска средства у износу од 100.000 и сопствена 

средства  износу од 140.000. Трошкови службених путовања у земљи садрже  аналитичка 

конта на којима се приказују трошкови дневница, трошкови исхране и трошкови превоза на 

службеном путу. Музеј рудничко-таковског краја услед организације својих програма  

највећим делом изложби, предавања  као и стручног усавршавања има потребу за наведеним 

трошковима. Поред дневница у земљи планирана су незнатна сопствена средства за дневнице 

у иностранству. Услед регионалне сарадње у организацији и размени изложби планира се 

посета земљама у окружењу. 

 

 Конто 423 -Услуге по уговору - 
За наведене трошкове предвиђена су средства у оквиру буџетских средстава у износу од  6.905.000   и 
сопствених средстава од 680.000  која су распоређена на: 

4231 – административне услуге (предвиђене за услуге превођења) 

                                                                                                  сопствена средства ........ 30.000  

4232 – компјутерске услуге (одржавање финансијског програма радне заједнице и                     

одржавање мреже и сајта)                 .............................................. буџетска .......................  50.000    

                                                                                                   сопствена  ...................... 20.000   
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4233 – усавршавање запослених (полагање стручних испита запослених и учешће на 

стручним саветовањима)               .................................................  сопствена .....................  20.000  

 

  

 

 

4234 – штампа и информисање                 ............................... буџетска .................... 400.000  

                                                                                                    сопствена  ...................   80.000   

У оквиру трошкова штампе и информисања реализоваће  се следећа издања: 
- Реализација VII тома стручне каталошке публикације „Обреновићи у музејским и другим збиркама 

Србије и Европе“  

- Израда, ликовно-графичка припрема стручних радова и штампање „Зборника радова Музеја 

рудничко-таковског краја“ бр. 8 

- Штампање мемоарске књиге Сретена Срета Сретеновића „Успомене из Великог рата“ 

- Штампање музејске радне свеске „Драга децо, добро дошли у Легат породице Настасијевић“ 

- Штампање каталога изложбe „Дакле, ви сте тај Урош Предић“ 

- Штампање каталога сталне поставке у Конаку Кнеза Милоша у Црнући 

- Штампање прикладне брошуре под називом „Тешића кућа“ 

- Штампање двојезичних каталога под називом „Водич кроз Брковића кућу“  

- Штампа пригодних каталога гостујућих и ауторских изложби 
- Позивнице,плакати , деплијани и панои на форексу за изложбе радионица и друге програме.  

 

4236 – угоститељске услуге (храна, пиће)     ....................   буџетска   ..................... 100.000    

                                                                                                   сопствена .....................   70.000   

 

4237 – репрезентација (пиће за програмске коктеле, поклони дечја радионица и остало) 

                                                                            ....................     буџетска ...................  100.000   

                                                                                                    сопствена ...................    90.000  

 

4239 – остале опште услуге                             .....................   буџетска    ...............  6.255.000 

                                                                                                   сопствена ..................    370.000   

Наведена средства на конту 4239-остале опште услуге ће се реализовати за: 
- Припрему напред наведених издања ,паноа позивица, каталога                            380.000                               

- Одржавање и надзор конака у Црнући у износу од                                                190.000    

- Хонораре за излагаче гостујућих изложби у износу од                                          200.000  
- Активности редовног пословања (етно филмови, конзервација,  

фото услуге, опремање слика, превоз и остало)                                                      300.000     

- Смештај гостију поводом промоција изложби и издања                                           45.000   

- Услуге обезбеђења у згради Тихомира Матијевића 4                                              400.000   
          -    Уговори о обављања  привремених  и повремених послова седам  радника       5.110.000 

           
                    

           

 Конто 425 -Текуће поправке и одржавање- 

Предвиђена средства за текуће поправке и одржавање  за 2020 годину  планирана су у укупном 

износу од 550.000.   Овај износ се распоређује на : 

4251- текуће поправке зграде- 350.000  / од којих су  300.000    буџетска  средства  а  50.000   сопствена средства/ 

4252- текуће поправке административне опреме -200.000 / од којих су  150.000  буџетска  а  50.000  сопствена / 

 

 Конто 426  -Материјал - 
Средства опредељена на конту 426- материјал у износу од  700.000   буџетских и  370.000    сопствених 

средстава биће утрошена за набавку канцеларијског материјала, средстава за хигијену, горива и материјала за 

посебне намене. Набавка горива се врши за потребе службеног возила, косачице и тримера за одржавање 
Знаменитог места у Такову. 
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 Конто 482-Порези и таксе- 

На наведеном конту планирана су сопствена средства у износу од 50.000 која су намењена за 

регистрацију аута и за плаћање обавезних такси. 

       

 

 

 Конто 483 -Новчане казне и пенали по решењу судова- 

 Услед тужбе радника који је био  ангажован  на привремним и повременим пословима, очекује  се 
исплата судких трошкова/ састављање тужбе, заступање и остали трошкови поступка/. За наведено 
планирана су средства  у износу од  50.000.  
 Конто 512 -Машине и опрема - 
Средства  за набавку основних средстава  су планирана  и то из буџетских средстава  износ  од 400.000 и 

сопствена средства у износу од 100.000. 

Горе наведена средства биће утрошена за куповину два компјутера, једног лап-топа, једне дигиталне камере, 
једног комплета озвучења(два звучника, једна миксета, два микрофона, и два сталка), шест витрина за 

излагање експоната, једног тримера за потребе одржавања Знаменитог места „Таковски грм“, као уградни 

делови за компјутеску и фотографску опрему који ће детаљно бити приказани у Плану набавки. 

Конто 515 -Музејски експонати - 

За откуп музејских експоната предвиђена су средства у износу од  230.000  буџетских и 

40.000 сопствених. Наведена средства биће утрошена за набавку личних предмета чланова 

породице Настасијевић и владарске куће Обреновић (одевни предмети, комади намештаја, 

комади покућства), дела ликовне уметности Живорада Настасијевића, Божидара 

Продановића и Милана Милетића, као и примерке хладног наоружања за потребе Историјске 

збирке нашег Музеја. 

Конто 523 -Роба за даљу продају 

Музеј рудничко-таковског краја  у  Такову и у просторијама у  Синђелићевој  7 врши продају  

тематски одабране количине сувенира. За набавку сувенира планирана су средства у  

укупном износу од 200.000. 

 

 

ПРОЈЕКАТ 1- Ноћ Музеја 

 

 За Пројекат 1 „Ноћ музеја“  планирана су укупна  средства у износу 110.000, од којих су 

70.000  буџетска средства  а 40.000  сопствена средства. 

Планирање ове манифестације захтева трошкове организовања изложби, позоришних комада 

за најмлађе, предавања и разних спортских активности . 

 

СОПСТВЕНИ  ПРИХОДИ 

 

Музеј рудничко-таковског краја у 2020. години планира да оствари сопствена средства у 

износу од 1.800.000 динара.  

 

-Извор финасирања 04,  а основ и врста прихода су: 

Планирани приходи од улазница  Музеј Таково     980.000  

Планирани приходи од издања Музеја                     300.000 

Планирани остали приходи /промоције и др./         120.000   

Планирани приходи од сувенира                              400.000  /конто 823/ 
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