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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ УСТАНОВЕ 
ЗА 2011. 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 1577 метара квадратних, од тога у Лазаревцу 1200 
метара квадратних новог простора 
 

- укупна квадратура (са податком да ли је током 2011. 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 корисница узраста до 15 година(Велики 
Црљени, Јунковац и Степојевац) 

 
- стање простора и опреме (кратак опис) 

У огранку Рудовци потребна потпуна реконструкција објекта(власништво РБ 
''Колубара''), а у огранку Велики Црљени је неопходна реконструкција 
плафона(власништво МЗ). У Лазаревцу је неопходно отклонити све недостатке 
у згради, довршити предвиђене послове око зграде и опремити електронске 
читаонице 
 

- начин грејања 
Даљински систем 
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б) Подаци о средствима које је установа уложила у набавку опреме и 
одржавање објекта и опреме у 2011. 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 2011 години) 

 
Закључак број 6-1908/11 од 12. маја 2011. године; Број Уговора за јавну 
набавку велике вредности (намештај) је 91/27.06.2011. и износи 
1.419.905,80. Плаћено 1.209.264,00. Остатак за плаћање 210.641,80. 

 
 
 
 
 
 

- 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) 

 
Реализовани износ = 151.379,99 : 
 
-рачунарска опрема = 105.095,99 
-штампач                  = 10.500,00 
-телефонски апарат    = 6.844,00 
-остала опрема          = 28.940,00 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Износ средстава = 277.161,00 
(телефонска централа, телефони, намештај) 
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3. Подаци о запосленима – стање на дан 31.12.2011. године 

 
- укупан број запослених  - 15 

          -   15 број запослених који се финансирају из буџета града 
     (радни однос на неодређено време)  
      
 
 
 
 
4. Програмски део 
 

 
Програми који нису реализовани, а били су предвиђени Планом рада за 2011. 
годину (са кратким образложењем зашто нису реализовани) 

назив програма нема 
образложење _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 
 
 
 
Програми који су реализовани током 2011. године, а нису били предвиђени 
Планом (са кратким образложењем) 

назив програма нема 
образложење ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 
  

- да ли су током 2011. године реализовани програми који представљају 
квалитативну новину у односу на устаљену програмску шему установе 

назив програма ____________________________________________________________ 
образложење _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 
 

- структура реализованих програма: 

ауторски пројекти Установе Фестивал хумора за децу, Библиотекар – 
струка и професија 

 
- програми установе који су реализовани ван матичног простора  
 
назив програма и место реализације 
Културни програми у месним заједницама и основним школама и 
удружењима 
Стручни скуп : Библиотекар-струка и професија, Врујци, јун 2011. 
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- програми остварени на основу међународне сарадње 
назив програма 
Било је шест програма: Фестивал јумора за децу = 3 (Тузла, Бар, 
Сливен); делатност библиотеке = 3 (Требиње, Загреб, Шумен) 
 
- пројекти других установа или појединаца који су се одвијали у 

установи у уступљеним терминима 
 
/ 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
5. Посећеност програма 2010. 2011. 

- 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  
У тексту 

Копродукције  

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 

Редовни 

материјални  и 

стални 

трошкови 

Инвестиције и 

инвестиционо 

одржавање 

опреме 

УКУПНО 

Структура прихода 2.657.643,87 10.518.180,00 3.315.534,25 2.016.513,34 18.507.871,46 

1. Буџетска средства 1.857.624,53 10.518.180,00 2.473.003,88 1.360.643,99 16.808.914,75 

- Града 1.257.264,53 10.518.180,00 2.473.003,88 1.360.643,99 15.609.452,40 

- Републике      

- општине 600.000,00   599.462,35 1.199.462,35 

2.  Остали извори 800.019,34 / 842.530,37 56.407,00 1.698.956,71 

- донације*      

- спонзори 93.000,00    93.000,00 

- приход од реализације програма (улазнице, 

чланарине и др. програми) 

421.663,34  668.798,06 56.407,00 1.146.868,40 

- приход од услуга       

- остали сопствени приходи  285.356,00  173.732,31  459.088,31 

*) уколико су у питању иностране донације доставити копије  преведених уговора  и искоришћеност средстава у 
2011.г. 
 

У прилогу доставите  Одлуку  Управног одбора о утврђеном ценовнику програмских услуга  за 2011.  и 2012. 
годину 
(цене улазнице, чланарине и  др. програма)
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7. Извештај усвојен од стране Управног одбора,  дана 29.02. 2012. године  
(одлуку доставити у прилогу) 
Оцена реализованих програма од стране  Управног одбора 

 
УО је закључио да је Библиотека остварила Програм квалитетно и добро у 
години пресељења у нову зграду, да су сви послови обављени у складу са 
законским прописима и да је сарадња са директором установе била 
свеобухватна и стална. Посебно се истиче рад у огранцима и културни 
програми, а нарочито Фестивал хумора за децу као јединствена 
манифестација и рад Библиотеке у месним заједницама као једини програм у 
њима дешава. У Библиотеци озбиљно и предано раде сви запослени и 
директор који је усмеравао све активности. Треба истаћи десетак пријатеља 
Библиотеке који су добровољно помагали у стручним и физичким пословима 
пресељења фондова. Посебно је важно пресељење у нови простор као и 
спроведене јавне набавке за опрему и обезбеђење, а све то је библиотека 
спровела својим снагама. УО оцењује да је Библиотека успешно и квалитетно 
обављала своју делатност и да је неопходан ангажман надлежних како би се 
одржао континуитет рада и проширила делатност у новом простору, а 
нарочито да исти треба опремити до краја. 
 

 
 

8. Оцена програма и посебне напомене директора 
 
И поред великих послова на пресељењу фондова који су трајали до августа 
2011. године, а у том периоду поједини фондови нису радили са читаоцима, 
сви предвиђени програми су остварени. Проблема у простору и опреми је 
било и у огранцима, па је огранак у Рудовцима обустављао рад у зависности 
од појаве проблема(вода, урушавање, инсталације...)  
Сви послови су обухваћени текстуалним Извештајем о раду и потребно је 
нагласити ангажман свих запослених и ангажованих лица на стручној пракси 
без којих предвиђени послови не би били реализовани. И све то, уз просечну 
нето зараду од 35.597,00 динара. 
Највећи проблем је представљало неадекватно финансирање јер није 
повећано за трошкове простора који је прт пута већи од претходног и то што 
недостатак стручних радника није омогућио реализацију послова како су 
били замишљени и проузроковало је скраћење радног времена Библиотеке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Датум подношења извештаја Директор 
 
 ________________________________ ___________________ 


