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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ УСТАНОВЕ 

ЗА 2010. ГОДИНУ 
 
 
1. ЛИЧНА КАРТА УСТАНОВЕ 

 - Назив,седиште 
   Библиотека  ”Димитрије Туцовић” , Лазаревац 
- одговорно лице 
  Радмила  Булатовић 
-шифра делатности, матични број 
   92511, 07010311 
- ПИБ 
  101764343 
- бр. рачуна 
  840-545664-11 
- Управни одбор (председник) 
Небојша Булатовић 
- Надзорни одбор (председник) 
Јасмина Ненадовић     

 
2. Подаци  о објекту и улагања у објекат  
 
Још ни један простор није у власништву Библиотеке, а у сваком се 
поправљају настали кварови или већ по потреби функције. 
 
а) Подаци о простору који установа користи 
 

- укупна квадратура (са податком да ли је током 2010. године дошло до 
повећања или смањења простора) 

627м2 ; 11 просторија, посебних читаоница нема, али има 75 читалачких 
места укупно. Није било промена у простору.  
 

- основ коришћења (уговор или решење) 
Договор са власницима простора – за сада се не плаћа закупнина, али се не 
наплаћује чланарина узрасту до 15 година (Велики Црљени, Јунковац, 
Степојевац). 

 
- стање простора и опреме (кратак опис) 

У огранку Рудовци потребна потпуна реконструкција објекта (власништво ПБ 
„Колубара“). У огранку Велики Црљени је потребна реконструкција плафона 
(власништво МЗ). У Лазаревцу је неопходно довршити опремање адаптиране 
зграде и обавити све неопходне послове за пресељење.  
 

- начин грејања 
 
Даљински систем или електрична енергија.  
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б) Подаци о средствима које је установа уложила у набавку опреме и 
одржавање објекта и опреме у 2010. години 
 
Подаци су у посебној табели. 
 

- 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 2010. 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) 

 
     Компјутерски програм                                                   23.600,00 
     Израда и монтажа натписа библиотеке                      135.600,00 
     Одржавање санитарног чвора и браварије                   45.392,00 
     Сервисирање и замена филтера за вентилацију           34.358,00      
     Сервисирање рачунарске опреме                                  46.930,00 
     Лимарски радови на возилу                                           50.000,00 
 
 
 

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

 
 
     Намештај (јавна набавка велике  вредности)              6.086.114,32 
     Надзор                                                                             185.400,62 
     Мрежа                                                                             129.245,40 
 

Напомена: Набавка је извршена из наменских средстава која је Град 
пренео на рачун буџета Г.О. Лазаревац и средстава буџета Г.О. Лазаревац. 
Средства су на рачун Библиотеке као крајњег корисника трансферисана са 
рачуна буџета Градске општине Лазаревац. 
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3. Подаци о запосленима – стање на дан 31.12.2010. године 

 
- укупан број запослених  - 15 

          -   15 број запослених који се финансирају из буџета града 
     (радни однос на неодређено време и радни однос на одређено време) 
         

- ________ број запослених који се финансирају из сопствених прихода 
установе  

     (радни однос на неодређено време и радни однос на одређено време) 
 
(уписати бројеве и датуме закључака којима је дата сагласност 
градоначелника града Београда за заснивање радног односа) 

 
 

- укупан број ангажованих извршилаца по уговорима 19 у 2010. 
години: 

- привремени и повремени послови _______ 
- уговор о делу ________ 
- ауторски уговор 19 
- остали уговори ________ 

 
 
 
 
4. Програмски део 
 

- списак реализованих програма из Плана рада за 2010. годину 
 
Све је у текстуалном извештају.   

 
Напомена: За позоришта – репертоар позоришта за 2010. годину са бројем 
извођења по  представама (наслови представа, број извођења и број 
посетилаца, за галерије – списак реализованих изложби) 
 
 
Програми који нису реализовани, а били су предвиђени Планом рада за 2010. 
годину (са кратким образложењем зашто нису реализовани) 

назив програма __________________________________________________________ 
образложење _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 
 
Нема нереализованих програма. 
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Програми који су реализовани током 2010. године, а нису били предвиђени 
Планом (са кратким образложењем) 

назив програма „Дани Београда“ 
образложење:  Накнадна одлука Секретаријата за културу 

 
  

- да ли су током 2010. године реализовани програми који представљају 
квалитативну новину у односу на устаљену програмску шему установе 

назив програма „65+“ 
образложење:  Посебан третман лица старијих од 65 година 

 
 
 

- структура реализованих програма: 

ауторски пројекти Установе „Фестивал хумора за децу“ 
„Дани Београда у Библиотеци“ 
„Лазаревац чита“ 
„Библиотекар струка и професија“ - стручни  
скуп 
„Рад са најмлађим корисницима у јавним  
библиотекама“ – стручни скуп 
Монодрама „Врабац тужибабац“, ЗДИ Нови  
Сад 

копродукције ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
- програми установе који су реализовани ван матичног простора  
 
назив програма и место реализације 
- програми Фестивала хумора за децу – све је у Билтенима који су 

достављени у септембру 2010. године 
- стручни скуп „Библиотекар струка и професија“, Врујци, јун 2010.  
- програми у просторијама удружења „ЧЏШ“ у Великим Црљенима 
 
- програми остварени на основу међународне сарадње 
назив програма________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
- пројекти других установа или појединаца који су се одвијали у 

установи у уступљеним терминима 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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5. Посећеност програма 2009. 2010. 

- укупан број посетилаца (гледалаца) са 
упоредним податком у односу на 2009. 
годину 

 

 
У тексту 

 

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

програми установе  

Копродукције  

програми установе ван матичног простора  У тексту 

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 

Редовни 

материјални  и 

стални 

трошкови 

Инвестиције и 

инвестиционо 

одржавање 

опреме 

УКУПНО 

Структура прихода 3.387.090,33 9.805.969,00 3.010.151,92 6.743.545,86 22.946.757,11 

1. Буџетска средства 3.024.853,73 9.564.184,00 2.402.947,27 6.424.360,86 21.416.345,86 

- Града 1.390.253,73 9.564.184,00 2.402.947,27 23.600,00 13.380.985,00 

- Републике – Белеф центар 180.000,00    180.000,00 

- општине 1.454.600,00   6.400.760,86 7.855.360,86 

2.  Остали извори 362.236,60 241.785,00 607.204,65 319.185,00 1.530.411,25 

- донације*      

- спонзори      

- приход од реализације програма (улазнице, 

чланарине и др. програми) 

 

188.156,60 

 

241.785,00 

 

280.257,40 

 

319.185,00 

 

1.029.384,00 

- приход од услуга       

- остали сопствени приходи  174.080,00  326.947,25  501.027,25 

*) уколико су у питању иностране донације доставити копије  преведених уговора  и искоришћеност средстава у 
2010.г. 
 

У прилогу доставите  Одлуку  Управног одбора о утврђеном ценовнику програмских услуга  за 2010.  и 2011. 
годину 
(цене улазнице, чланарине и  др. програма)
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7. Извештај усвојен од стране Управног одбора,  дана 18.02. 2011. године  
(одлуку доставити у прилогу) 
Оцена реализованих програма од стране  Управног одбора 

 
 
 
 
   У прилогу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. Оцена програма и посебне напомене директора 
 
   Сви предвиђени програми су остварени, а већина и више од плана за 11% 
што је искључиво резултат напора запослених. Поред редовних послова из 
редовне делатности спроведени су и поступци јавне набавке за опрему новог 
простора, рађени пројекти рачунарске мреже и телефонских прикључака, 
стално координирани послови на згради и дворишту исте, проналажене нове 
могућности и извршене неопходне поправке у садашњим просторима. Уз све 
то су организовани стручни скупови, међународни фестивал за децу и преко 
120 програма различитог садржаја. Запослени су присуствовали свим 
понуђеним едукацијама.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Датум подношења извештаја Директор 
 
 18.2.2011.    ___________________ 


