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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ УСТАНОВЕ 
ЗА 2012. ГОДИНУ 

 
 
1. ЛИЧНА КАРТА УСТАНОВЕ 

 - Назив,седиште                             
               Библиотека „Димитрије Туцовић“, Лазаревац 
_____________________________________________________________________________ 
- одговорно лице 
             Ратко Вукелић                              
______________________________________________________________________________ 
-шифра делатности:               матични број :  
                             92511                            07010311 
______________________________________________________________________________ 
- ПИБ   
          101764343                                             
______________________________________________________________________________ 
- бр. рачуна    
        840-545-664-11                                  

______________________________________________________________________________ 
- Управни одбор (председник) 
    Небојша Булатовић         

______________________________________________________________________________ 
- Надзорни одбор (председник)  
       Јасмина Ненадовић      

______________________________________________________________________________ 
 
2. Подаци  о објекту и улагања у објекат  
а) Подаци о простору који установа користи 
           Укупна квадратура 1577м2 , од тога у Лазаревцу 1200м2 . 
 

- укупна квадратура (са податком да ли је током 2012. године дошло до 
повећања или смањења простора) 

 
       

- основ коришћења (уговор или решење) 
      Договор са власницима у месним заједницама да се не плаћа 
закупнина, али библиотека не наплаћује чланарину корисницима 
узраста до 15 година (Велики Црљени, Јунковац и Степојевац) 
        
 

- стање простора и опреме (кратак опис) 
У објекту у Лазаревцу неопходно санирање прошлогодишњег 
прокишњавања и уређење дворишног простора. У огранку Рудовци 
потребна потпуна реконструкција објекта (власништво РБ „Колубара“), 
а у огранку Велики Црљени је неопходна реконструкција плафона 
(власништво МЗ).  
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- начин грејања 

      oбјекат је прикључен на даљински систем грејања 
 
 
 

 
 

б) Подаци о средствима које је установа уложила у набавку опреме и 
    одржавање објекта и опреме у 2012. Години 
 

 
 

- средства одобрена установи за набавке из буџета града Београда по 
Закључцима градоначелника: навести број закључка, број и датум 
уговора, укупан уговорени износ, износ који је преостао за уплату по 
уговору у 2012. години) 

 
 
 

- подаци о набавкама на које се Закон о јавним набавкама не 
примењује а за које су средства обезбеђена из буџета града Београда 
(врста набавке, реализовани износ) 

 
 

     - подаци о средствима уложеним у набавке из сопственог  
     прихода (врста набавке, реализовани износ) 

      
      
 
              521221-  250.810,00   испод износа ЈН без ПДВ-а 
              521221-    72.500,00   испод износа ЈН без ПДВ-а 
              521222-    39.000,00   испод износа ЈН без ПДВ-а 
              521232-      8.900,00   испод износа ЈН без ПДВ-а 
              512631-  210.641,17   обавеза из предходне године 
              515121-  238.334,04   испод износа ЈН без ПДВ-а 
 
                Укупно 820.185,21 динар. 
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3. Подаци о запосленима – стање на дан 31.12.2012. године 
- На дан 31.12.2012. године, укупан број запослених 16. 
- Број запослених који се финансирају из буџета Града (радни 

однос на неодређено време) 15  
 
 
 
 
4. Програмски део 
-укупан број реализованих програма 2011.г__143___; 2012.г___192____ 
Реализован програм: 
Уз стандардне и планиране, редовне програме, реализован је већи део 
програма у сарадњи са музичком школом из Лазаревца, Домом 
здравља, РЕИК „Колубаром“, Савезом спортова и сл.  
 
Програми који нису реализовани, а били су предвиђени Планом рада за 2012. 
Годину (са кратким образложењем зашто нису реализовани) 
       НЕМА 
назив програма     
образложење:          
 
 
Програми који су реализовани током 2012. године, а нису били предвиђени 
Планом (са кратким образложењем) 
 
назив програма: Републичка такмичења музичких школа Србије, 
концерти класичне музике, изложбе по конкурсу, расправе по 
конкурсу.   
образложење:   Сарадња са институцијама је установљена током године    
 
 
- да ли су током 2012. године реализовани програми који представљају 
квалитативну новину у односу на устаљену програмску шему установе 

- структура реализованих програма: 
 

назив програма:         
     образложење:   
     Наведено у претходном поглављу.       
 
 
           
Ауторски пројекти Установе  
      Пројекти везани за Фестивал хумора за децу 

 
 

- програми установе који су реализовани ван матичног простора 
Културни програми у месним заједницама, школама и 
удружењима.  
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назив програма и место реализације 
 
Основне школе, Музичка школа, Модерна галерија, Клуб за старија 
лица, Удружење ДМНРО 

 
- програми остварени на основу међународне сарадње 
назив програма 
 
У оквиру Фестивала хумора за децу = 2 (Тузла, Бар);  
делатност Библиотеке = 2 (Требиње и Шумен) 
 

 
 

 
 

- пројекти других установа или појединаца који су се одвијали у 
установи у уступљеним терминима 

                  НЕМА 
 
         
 

 
5. Посећеност програма       2011. 2012. 

- укупан број посетилаца (гледалаца) са 
упоредним податком у односу на 2011. 
годину      
              

   У тексту     
 

   
 
Структура посећености програма у односу             
на врсту програма изражена у процентима број                 % 

програми установе                                                                                 

копродукције                                                  У тексту 

програми установе ван матичног простора     

пројекти других установа или појединаца 
који су се одвијали у установи у уступљеним 
терминима                                              

гостовања из иностранства                    

 

 
Оцена програма од стране  стручне јавности (преглед најзначајних критика, 
приказа у медијима).  
 
 
                У тексту 
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6. Финансирање 
Програмски 

трошкови 

Зараде 

и солид. пом.за 

запосл. 

Редовни 

материјални  и 

стални 

трошкови 

Инвестиције и 

инвестиционо 

одржавање 

опреме 

УКУПНО 

Структура прихода 1.908.488,95 12.922.201,00 5.306.307,52 820.185,21 20.957.182,68 

1. Буџетска средства 1.576.798,00 12.154.561,00 4.351.139,77 172.669,43 18.255.168,20 

- Града 899.298,00 12.154.561,00 4.351.139,77 / 17.404.998,77 

- Републике / / / / / 

- општине 677.500,00 / / 172.669,43 850.169,43 

2.  Остали извори 331.690,95 767.640,00 955.167,75 647.515,78 2.702.014,48 

- донације* 300.000,00 / / 500.000,00 800.000,00 

- спонзори 31.690,95 / / 73.309.05 105.000,00 

- приход од реализације програма 

(улазнице, чланарине и др. програми) 

/ 767.640,00 857.186,75 723,25 1.625.550,00 

- приход од услуга  / / / / / 

- остали сопствени приходи  / / 97.981,00 73.483,48 171.464,48 

*) уколико су у питању иностране донације доставити копије  преведених уговора  и искоришћеност средстава у 
2012.г. 
 

У прилогу доставите  Одлуку  Управног одбора о утврђеном ценовнику програмских услуга  за 2012.  и 2013. 
годину 
(цене улазнице, чланарине и  др. програма)
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1. Извештај усвојен од стране Управног одбора,  дана (одлуку 
доставити у прилогу)  

На седници УО дана 15.3.2013. године, усвојен је у потпуности 
Извештај в. д. директора о раду Библиотеке у 2012. години.  

2. Оцена реализованих програма од стране  Управног одбора 
Управни одбор библиотеке „Димитрије Туцовић“ у Лазаревцу је 

оценио да је Библиотека најзначајнија и најрепрезентативнија 
институција културе у граду у сваком погледу. Одбор је изузетно 
задовољан активностима Библиотеке и оним садржајима, пре свега 
програмским, који нису основна делатност Библиотеке. Пошто су 
чланови УО активни корисници и учесници библиотечких програма и 
садржаја, похвалили су ангажовање запослених и позитивну енергију 
директора, посебно у организацији бројних програма, трибина и 
промоција.  

Инсистирали су на обавезном осигурању зграде Библиотеке, уверени 
су да ће Библиотека и даље да се развија и да ће прерасти значаје 
локалних оквира. 
 

 
 
3. Оцена програма и посебне напомене директора 

        Наша је оцена да је библиотека „Димитрије Туцовић“ у 
Лазаревцу током 2012. Године функционисала по усвојеном 
плану и програму за ту годину. С обзиром на перманентну 
економску кризу и недостатак финансијских средстава, имамо 
разумевање што Градска општина Лазаревац није изфинансирала 
и уредила унутрашље двориште и простор иза Библиотеке. 
Такође, делимична штета настала временском непогодом 
почетком године још увек није санирана. Што се тиче 
реализације у обављању основне делатности и остварења бројних 
програма у Библиотеци, Библиотека је остварила у неким 
сегментима резултате и изнад очекиваних стандарда, 
захваљујући ангажовању и труду запослених, али и лица која су у 
Библиотеци радила преко студентске праксе (2) и Националне 
службе за запошљавање (1). Сарадња с оснивачем и надлежним 
Секретаријатом је била уобичајена уз одређена закашњења у 
достављању финансијских средстава. Имали смо стандардно 
добре односе с органима ГОЛ, нарочито приликом помоћи око 
програма и Фестивала хумора за децу. Задовољни смо медијском 
презентацијом активности у Библиотеци, нарочито у локалним 
медијима. Нисмо задовољни одзивом грађана у огранцима, тако 
да убудуће очекујемо већи број корисника, посебно одрасле 
популације у месним заједницама где се налазе огранци. И даље 
мислимо да ће оснивач морати обезбедити услове за већи број 
запослених у Библиотеци. Сарадња са УО и НО је била добра.  

 
 
 
 Датум подношења извештаја В.д. директора 
 
 __ Лазаревац,15.3.2013.____ ___________________ 


