-позиција 411 Плате, додаци и накнаде стално запослених и социјални доприноси

На основу Закона о платама у државним органима и јавним службама („Сл.гласник РС“ 347/01,
116/08), Уредбе о кефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и
запослених у државним органима („СЛ.гласник РС“ бр. 44/08) и Правилника о платама-зарадама
запослених у Установи за културу, уметност и ваншколско образовање културни центар исплаћена
су средстава од 16.161.153,08 динара. Нето цена рада за обрачун износи 2.278,66 динара
/Закључку Владе РС 05 број 121-13956/2014 од 06.11.2014/. Наведени начин исплате зарада
примењен је до 31.12.2017. гоине док у 2018. години обрачун зарада ће се вршити по
коефицијентима и цени рада у култури. У Културном центру у радном односу на неодређено време
налази се 25 радника и 1 директор / стуктуру по стручној спреми чине 9 ВСС, 4 ВШС, 10 ССС, 3 НК
радник/. У односу на претходну годину у Културном центру су три радника мање по основу
рационализација.
-позиција 412 социјални доприноси
Социјални допринос се односе на прописане доприносе на плате за ПИО, здравствено осигурање и
допринос на незапосленост на терет послодавца у износу од 2.892.111,34 динара
-позиција 414 Социјална давања запосленима

Скупштина општине Горњи Милановац је на седници одржаној 25.08.2017. године донела Одлуку о
максималном броју запослених на неодређено време у органима општине Горњи Милановац за 2017. годину
/број:2-06-64/2017/. Овом Одлуком утврђено је да максимални број запослених на неодређено време у
Установи за културу, уметност и ваншколско образовање Културни центар је 25 запослених . Сходно овој
Одлуци Културни центар имо је обавезу рационализације, јер је број запослених на неодређено време већи
од броја утврђених истом Одлуком . Новчана накнада за отпремнине три радника извршена је у износу од
1.550.273,58 динара . Поред наведеног на наведеној позицији извршена је исплата од 65.189,00 динара за

помоћ у смртном случају ужих чланова породице радника као и помоћ у медицинском лечењу у
износу од 37.252,00 динара.
-позиција 415 Накнада трошкова за запослене
Износ од 524.623,76 динара су исплате трошкова доласка и одласка на посао радника Културног
центра. Радника Радана Вучићевић на релацији Ручићи – Г.Милановац и обратно као и надокнаде
превоза доласка и повратка радника путем градског превоза /запослени остварују право на основу
ПКУ /.
-позиција 416 Награде запосленима и остали посебни расходи
На конту 416 – јубиларне награде износ од 214.799,30 динара се односи на исплату јубиларнe
награда радника Културног центра Олгице Петровић /30 година /. Висина исплате формирана на
основу Посебног колективног уговора за установе културе, члан 4 а сходно члану 30 став 1 који
одређује износ јубиларних награда за запослене у култури / За 30 година рада проведеног у радном
односу- три плате/. Платом се сматра просечна месечна плата запосленог, односно запослених у
установи, односно просечна зарада у Републици Србији према последњем објављеном податку
републичког органа надлежног за статистику, у претходних 12 месеци који претходе месецу у којем
се исплаћује јубиларна награда, у зависности шта је за запосленог повољније.
-позиција 421 Стални трошкови
Средства исплаћена на наведеној позицији се односе на потрошњу гаса, електричне енергије, воде и
трошкова изношења смећа за просторије које Културни центар користи у згради Окружног начелства. Стални
трошкови обухватају и платни промет (банкарске провизије) као и услуге комуникације (телефон, интернет,
пошта) као и осигурање лица и имовине. Буџетска средства су утрошена у износу од 727.191,14 динара и
сопствена средства у износу од 94.778,68 динара су табеларнo приказана као начин финансирања на
следећи начин:
БУЏЕТСКА

4211 платни промет

33.620,46 дин

СОПСТВЕНА

4211 платни промет

4212 енергетске услуге

356.628,72дин

4212 енергетске услуге

4213 комуналне услуге

45.427,98 дин

4213 комуналне услуге

4214 услуге комуникације

249.966,33дин

4214 услуге комуникације

4215 трошкови осигурања

41.547,65 дин

4215 трошкови осигурања

53.142,38дин

41.636,30.дин

-позиција 423 Услуге по уговору
За услуге по уговору утрошена су буџетска средстава у износу од 2.697.064,34 динара и сопствена
средства у износу од 3.940.266,45 динара. Наведене услуге и активности обухватају исплате:
1. Административне услуге/ преводилачке услуге/...............................сопствена ср. 14.133,24 дин
2. Компјутерске услуге

.................................буџетска ср 44.360,00дин
................................сопствена ср 21.672,00 дин

3.Услуге образовања и усавршавања запослених
/ средства исплаћена за едукативне семинаре у области културе, администрације/ .
.................................буџетска ср 18.000,00дин
4.Услуге информисања
/ средства исплаћена за услугe штампе, услугe медија и сл.
.................................буџетска ср 75.593,48дин
................................сопствена ср 98.762,40дин

5. Стручне услуге
/ Средства исплаћена за хонораре спољних сарадника Установе Културни центар ангажованих за рад
дечијих радионица и за потребе сарадника из области ваншколског образовања и музичко сценског
програма/.
................................сопствена ср 282.230,22дин
6. Угоститељске услуге
/исплате извршене за угоститељске услуге ученика програмских активности Установе Културни
центар/.
.................................буџетска ср 149.644,00 дин
................................сопствена ср 96.358,22 дин
7. Репрезентација и поклони
/исплате извршене за потребе за набавку трошкова репрезентације/ сокови, кафа и остало/ и поклона
за учеснике програма Установе Културни центар, као и за сараднике из институција културе.
.................................буџетска ср 108.342,19.дин
................................сопствена ср 150.245,69 .дин

8. Остале опште услуге
/ Делатност Установе Културни центар базира се на раду више уредништва, и то:
-Рад Уредништва ликовног програма био је базиран на редовним изложбама у
Модерној галерији малој галерији , као и сарадњи са осталим Установама културе из
области примењене уметности.
-Уредништво програма за децу и омладину је реализовало манифестације као што су:
такмичење рецитатора „Песниче народа мог“, такмичење позоришта основних и
средњих школа са територије општине Горњи Милановац „Школска сцена“,
обележавање дечје недеље. Основу програма овог уредништва чине редовне
радионице: ликовна, драмска, омладинска-драмска, дечији хорић.
-Уредништво музичко сценског драмског и контакт програма радио је на реализацији
позоришних представа, музичких догађаја, књижевних промоција као и активности из
комбинованог и мултимедијалног програма.
-Уредништво филмског програма и маркетинга био је усмерен на реализацију
филмске радионице за децу и младе као и редован биоскопски програм. Рад службе
маркетинга је био базиран на комуникацији са медијима.
-Исплате ауторских хонорара и уговора о делу из области делатности
-У оквиру ваншколског су реализовани курсеви страних језика , преквалификација,
вођење пословних књига , курсеви кројења и шивења , а све у сарадњи са Установом
Коста Новаковић и Академија из Чачка.
-Привремни и поврени послови за једног радника /Бојан Нешковић/
-Исплата јавних радова за једног радника /Марија Боловић/
Све наведене активности су финансиране
.................................буџетска ср 2.301.124,67дин
...............................сопствена ср 3.276.864,68дин

-позиција 425 Текуће поправке и одржавање
Већи део основних средстава Културног центра чине техничка средства /разглас, компјутери, копир
машина-и друга електронска опрема . За поправке и одржавање наведених средстава утрошена су
буџетска средства у износу од од 39.100,00 динара и сопствена средства од 61.800,00 динара.
-позиција 426 Материјал
У оквиру Културног центра формирана је радна заједница која обавља послове за четири установе
тако да је већи обим набавке канцелариског материјала. Набавка материјала за саобраћај /бензин/
неопходна је за транспот изложби, превоз разгласа и пословне састанке. За наведене трошкове
исплаћена су буџетска средства у износу од од 578.611,16 динара и сопствена средства од
310.986,60 динара.
-позиција 465-Остале дотације и трансфери
Средства по основу Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, зарада и
других примања Сл. Гласник РС 116/2014 године/ , умањена зарада у износу од 1.677.773,41 динара
уплаћивана су на прописани рачун јавних прихода Републике Србије по Уредби.
-позиција 511-

Средства у износу од 349.440,00 динара утрошена су за израду пројектне документације за набавку соларних
панела за Дом културе, чиме ће се постићи уштеда у енергентима.

-позиција512 Машине и опрема
Набавка машина и опреме финансирана са 498.587,00 динара буџетских средстава и 126.604,000
динара сопствених средстава. За наведени износ извршена је набавка канцелариског намештаја,
потребнa уграднa опремa за копир машину, рачунари, штампачи и друга електронска опрема
неопходне за одржавање Дома културе .
ПРОЈЕКТИ
ПРОЈЕКАТ 01.
За прву фазу 13. Међународног бијенала уметности минијатуре из буџета општине Горњи Милановац су
утрошена средства у износу од 475.899,91 динара и сопствена средства од 230.000 динара. Средства су
утрошена на следеће активности/прве фазе Бијенала: Хонорари УС-у, пријавни формулари и њихова
дистрибуција, услуге превођења, рад селекционе комисије, рад међународног жирија(хонорари, путни
трошкови, смештај), услуге шпедиције и друге услуге везане за горе навдену манифестацију.

У оквиру пренетих средства из буџета за наведену манифестацију из Министарства за културу и
информисање одобрена су средства у износу од 300.000 дин, која су реализована у износу од
237.659,72 дин. Разлика од 62.340,28 дин је враћена ресорном Министарсту. Наведена разлика се
појавила услед тога што су чланови Уметничког савета и Међународног жирија своје радне задатке
по уговору обавили у току једног радног дана, некористећи услуге смештаја и исхране.

ПРОЈЕКАТ 02.
За ликовну колонију „Мина Вукомановић Караџић“ су из буџета општине Горњи Милановац наменски
утрошена средства у износу од 226.816,65 динара и сопствена средства у износу од 23.433,74 динара.
Средства су утрошена на следеће активности / набавка материјала за рад уметника, смештај уметника,
угоститељске услуге, опремање радова, штампа каталога и остало/.
ПРОЈЕКАТ 03.
Четврти филмски фестивал „Кратка форма“ из буџета општине Горњи Милановац за Пројекат 03 су
наменски утрошена средства у износу од 791.022,88 динара / од тога 300.000 динара су средства
добијена од стране Министарства за културу и информисање / и сопствена средства у износу од
99.601,00 динара.

