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БИБЛИОТЕКА ''Димитрије Туцовић'', Лазаревац 

ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ 2018. 

 

 

НАБАВКА И ОБРАДА 

 

МОНОГРАФСКЕ 

 

Фонд библиотеке ''Димитрије Туцовић'' у Лазаревцу, са завичајним одељењем и огранцима, 

приновљен је у 2017. укупно са 5217 књига (3.960  наслова). Нето  вредност набављених књига је 

3.334.090,00 динара.  

 

    Књиге су набављене:                                        књиге                                     вредност 

 средствима оснивача (откуп )                   3522/2465                               2.392.742,51 

 средствима дародаваца  : МК                        616/566                                  562.812,62 

  издавачи и појединци                                    838/801                                 352.750,00 

           _     сопствена издања                                                62/11                                    25.850 

  
                                                                                                     

  

Укупна набавка у 2018. сагледана кроз УДК приказана је у следећој табели:  
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 Укупан број инвентарисаних и обрађених књига у 2018. години у библиотеци ''Димитрије 

Туцовић'' у Лазаревцу укључујући и огранке у Рудовцима, Јунковцу, Степојевцу је 5217 примерака 

(3969 наслова) .  

 

 
Укупан фонд библиотеке ''Димитрије Туцовић'' у Лазаревцу закључно са 31. 12. 2018. године, након 

расхода и инвентарисања нових књига износи 145.657   (59. 669 наслов). 

 

Стварно стање књижног фонда у  библиотеци (без огранака) 31. 12. 2015. години је 79.497 на 

Одељењу за одрасле, 19.211 на Дечијем и 334 књига на Завичајном)   

 

Стварно стање књижног фонда у огранцима 31. 12. 2018. године  је : 



 2 

Велики Црљени 16.735 за одрасле 3.872 дечије Укупно: 20.607 

Рудовци 7.892 за одрасле 5.396 дечије Укупно: 13.288 

Степојевац 3.445 за одрасле 1.988 дечије Укупно: 5.433 

Јунковац 4.787 за одрасле 2.781 дечије Укупно:  7.568 

   Укупно: 46.896 

 

 

Библиотека ''Димитрије Туцовић'' у Лазаревцу је започела рад на инвентарисању, каталошкој и 

аутоматској обради књига у програму БИСИС од 2007. године. До дана последњих корекција 

годишњег извештаја (20.јануар 2018. године) у БИСИС је унето 120.810 записа монографских 

публикација и 305 јединица некњижне грађе. 

 Током 2018. године започели смо аутоматску обраду података и успели да у базу унесемо цео фонд 

Позајмног одељења за одрасле, Дечијег одељења, а тренутно се ради унос Стручног фонда . Такође, 

започели смо са обрадом записа на Завичајном одељењу.  

На Дечијем одељењу урађена је ревизија фонда током 2018. године.  

 

 

 

 

СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 

 

 

 

 

Одељење Стање по инвентару Стварно стање  Набавка у 2015. У БИСИСу 

Периодике  

 
114 наслова  

  

29 наслова новина, 

магазина и часописа у 

1.602 примерака. 

0 

Завичајно  

 

  0 

 

 

 

 

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ  
У оквиру издавачке делатности штампане су  књиге завичајних аутора, у оквиру библиотеке 

''Златно Гашино перо'' књига песама  „Стижу блесе, чувајте се“  овогодишњег лауреата Фестивала 

хумора за децу чији је аутор Дејан Алексић. Такође, захваљујући јубилеју Фестивала хумора за децу  

објавили смо зборник „На Гашином крилу“ чији су аутори Слободан Станишић и Радмила Булатовић.  

Као  редовне програмске активности Библиотеке штампана је књига библиотекарке и песника 

Елизабете  Георгијев „На рингишпилу имена“ која је настала у сарадњи са Лазаревачким основцима 

као и „Правац Лазаревац“ чији је уредник Јасминка Петровић, а аутори лазаревачки основци. Од 

завичајних аутора штампан је заједнички зборник под називом „Трагање за лепотом“ који садржи 

песме двадесет песника, шест песама за децу, као и три најбоље песме са прошлогодишњег конкурса 

за песму о љубави и вину. Такође смо издали и извод из библиографије завичајног уметника, вајара 

Милутина Ранковића „Слово о Милутину“. 

 

 

ПРОЈЕКТИ 

Секретаријат за  културу Града Београда је у 2018. подржало један  пројекте  Библиотеке, који 

је до краја године успешно реализован .  

 

Пројекат  „На рингишпилу имена“  у сарадњи са дечијом песникињом и библиотекарком 

Елизабетом Георгијев лазаревачки основци су креирали збирку песама. Наиме, песникиња је са децом 

талентованом за рецитовање комуницирала путем друштвених мрежа и том приликом према 

њиховим интересовањима и њиховим профилима писала наменске песме. Како су они тим гестом 

били одушевљени узвратили су јој тако што су песме припремили, са њима наступали на школским , 
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општинским и градским такмичењима за рецитовање, а на посебном програму у Библиотеци 

Елизабети предали и своје захвалнице као и илустрације песама . Након тога ми смо штампали 

књигу.  

Поред тога Библиотека „Димитрије Туцовић“ је подржана  и у пројекту „Правац Лазаревац“ 

чији је уредник Јасминка Петровић, а аутори деца Лазаревца, ученици основних школа са територије 

наше општине. Наиме одржано је више од 40 радионица на којима су деца, заједно са педагозима( 

наставници српског језика и ликовне културе) и писцем за децу Јасминком Петровић писали, цртали 

и фотографисали значајна места у својој околини. Након овог приступило се техничком уређењу 

књиге, лектури и коректури и штампи књиге .  

Завичајни пројекат у сарадњи са уметником Милијом Белић, под насловом „Обећања 

прошлости 1969-1975“ који је обухватио изложбу стрип радова поменутог аутора који су настали у 

том периоду док је Милија био у средњој школи. Реч је о стриповима Мирко и Славко и Никад 

робом. Такође, поред изложбе програм је обухватио и промоцију књиге „Изазов модерности“ у 

издању Издавачке куће „Архипелаг“ из Београда.  

„Лето уз ГЕМ“ , пројекат који је подржан од стране Секретаријата за културу града Београда, 

а чији је организатор „Удружење за одрживи развој“ . Реч је о манифестацији која је трајала шест 

дана по два сата директног преноса са платоа испред библиотеке. Том приликом представили су се 

многи уметници, ствараоци, Културно-уметничка друштва, а Библиотека је добила прилику да 

гледаоце ТВ ГЕМ ближе упозна са својим активностима. 

  

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

И ове године библиотекари наше библиотеке учествовали су на стручно-научним скуповима: 

  

Стручни семинари у току 2018. године: 
- 23. јануар 2018. Консултације везане за БИСИС 4 – Библиотека „Влада Аксентијевић“ 

Обреновац 

- 30. јануар 2018. Практично писање пројеката и донатори у 2018.ЦЕУП 

- 15. март  2018. Панел дискусија „Културно наслеђе у дигиталној ери“ЕУ инфо центар 

и МК РС 

- 23. март 2018.  Стручни скуп „Сарадња дечјих књижница и фестивал књиге“. 

Организатор ХКД, Комисија за књижничне услуге за децу и младеж и КГЗ Књижнице 

Медвешчак , излагање по позиву, Милица Матијевић 

- 24. март, Фестивал „Дан бајке“ организарор Градска књижница Крапина. Учешће у 

радионици „Стабло снаге“  
- 26-27 април „С корисницима, за кориснике, необавезно, неуобичајно, иновативно“ 

Библиотекарско друштво Републике Српске, Требиње 

- 12. мај – Српска читаоница у ИригуМанастир Велика Ремета: „Библиотеке целине у 

манастирским и црквеним библиотекама“, стручни скуп 

- 15.мај 2018. Међународни скуп „Библиотеке центри знања о ЕУ: информације о ЕУ: 

информишите се о ЕУ у вашој локалној библиотеци“ Библиотека „Димитрије Туцовић“ 

Лазаревац 

- 1. јун 2018. Хортикултурне е-библиотеке Србије и Курс плус- Инели- Библиотеке и културна 

дипломатија, Бања Врујци, Интернет клуб 

- 1.јун 2018. Семинар мр Весне Александровић, „Библиотекар изван кутије“/ библионица: НБС 

, Београд 

- 21. јун Форум креативна Европа 2018 : нове перспективе културних односа ЕУ и Западног 

Балкана. Организатор Деск Креативна Европа Србија 

- 22. Јун Радионица „Културно наслеђе  у функцији развоја  културног туризма“- организатор 

Деск Креативна Европа Србија.  

- 26. јун  Радионица“Читање/ стварање књижевних дела / инклузија“ У сарадњи са ГБ Панчево 

и удружењем „На пола пута“ 

- 1-4 августа Семинар програм „Креативна Европа -  припрема пројеката. Организатор Деск 

Креативна Европа Србија 
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- 25.септембар  2018. „Присуство установа културе на интернету“ Библиотека гарада Београда 

, Интернет клуб и  РНИДС 

- 6. Октобар Панел дискусија „Стварање  културног наслеђа на примеру песничке штафете : 

Организатор Крокодилов центар за савремену књижевност и ГБ „Жарко Зрењанин“  

- 8-9 октобар 2018. „Библиотеке у културном животу Србије“ Библиотека Стефан Првовенчани 

Краљево“ 

- 19. Октобар ЕЗРОПЕАНА и НБС Европеанина збирка о миграцији 

-  10. октобар 2018. – Смотра библиотека учесница у пројекту „Хортикултурне е-библиотеке“ 

НБ „Јован Поповић“ Кикинда. 

- 22. Октобар Одисејин форум на Сајму књига у Београду и радионица „Књижевни прикази 

анализа и критика књижевности за децу“  

- 24 октобар„Књиге повезују људе“- програм у оквиру Сајма књига, Радионица „Дигиталне 

технологије за популаризацију књиге и читања код младих  

- 26.октобар ЕУНИЦ конференција „Каква нам библиотека треба“  

- 27.октобар Радионица БДС на Сајму књига „Циљеви одрживог развоја УН и библиотеке“ 

- 8. и 9. новембар THE FIRST INTERNATIONAL GREEN LIBRARIES CONFERENCELET S GO 

GREEN (Прва међународна конференција посвећена зеленим библиотекама)Организатори : 

Национална и свеучилишна књижница Загреб и хрватско књижничарско друштво уз подршку 

ИФЛА-ине секције за зелене библиотеке  

- 3. децембар 2018. Могућности и пракса умрежавања локалне заједнице у раду е-

хортикултурног модела библиотека, НБС, Интернет клуб 

- 13-14 децембар 2018. Годишња конференција БДС-а „Иновације и трендови у 

библиотекарству“ : НБ „Владислав Петковић Дис“ Чачак.  

-  21. децембар 2018. 4. сусрет београдских библиотекара „Библиотекари пред захтевима 

корисника“ библиотека „Влада Аксентијевић“ Обреновац 

 

 

  

ОБИМ  И  КВАЛИТЕТ  УСЛУГА 

 

 

 Број чланова Број посета Издато на читање Друге услуге 

(читаоница, 

интернет) 

Одељење за одрасле 4061 24938 109964 6138 
Дечије одељење 4958 7012 14620 4541 
Велики Црљени 185  2660 4295 2853 
Рудовци 145 1492 6020  2730 
Јунковац 235 2021 6130  
Степојевац 446 3502 5016  
Периодика  15133  26886 

Укупно 10.030 56.758 156.978 43.283 

 

 У централну библиотеку у Лазаревцу се у 2016. години уписало 9.019 корисника. У току 

године, ради позајмице грађе, дошло се  31950 пута (монографске публикације) 

Укупан број коришћења:  124.584 (монографске публикације) 

Годишњи обрт књижног фонда  135.263 стварним стањем књижног фонда (99.042) обрт 

фонда износи 1,63 

 

Број уписаних корисника у 2016. у сва четири огранка je 1011. 

Број посета 9675 и коришћења  21461 

Обрт књижног фонда у свим огранцима 0,99 
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Укупан број читалаца у фонду периодике током 2018. године  износи 9580, а укупан 

број прочитаних примерака серијских публикација износи 26.066, што значи да је у 

просеку сваки посетилац фонда периодике прочитао 2,56 примерака новина или часописа 

током једне посете.  
 

 

 

        Крајем 2015. године, започет је процес дигитализације грађе завичајног одељења. Почетна 

опрема је набављена средствима добијеним по пројекту "Дигитализација грађе завичајног одељења 

библиотеке "Димитрије Туцовић", на конкурсу Министарства културе. Од тих средстава набављен је 

скенер и рачунар, а од сопствених средстава обезбеђен је остатак неопходне опреме (фотоапарат, 

екстерни хард диск, програм за оптичко препознавање карактера). Основну обуку су нам обезбедиле 

колеге из библиотеке "Милутин Бојић", а колега Богдан Трифуновић нам је одржао акредитовани 

семинар "Шта после дигитализације". Током 2017. године библиотекарка Бојана Петковић је 

похађала Академију за дигитализацију коју је организовао Интернет клуб и  Универзитетска 

библиотека „Светозар Марковић“ под покровитељством Министарства за културу. На наш сајт 

(www.bibliotekalazarevac.org.rs)већ су постављене,три дигитализоване монографске 

публикације.Урађена је дигитализација свих бројева листа "Колубара" у периоду од 1960-2015, свих 

бројева листа „Гимназијалац“ и „Стазе“ као и делимична дигитализација листа „Синдикалац“. Реч је 

о локалним гласилима која су од изузетног значаја како за развој наше општине, тако и индустријски 

развој комбината Колубара.      

Током 2018. године започета је аутоматизација пословања, односно набављена опрема (бар 

код читачи и штампачи, пластификатори за картице као и одштампане нове чланске карте). Поред 

тога у потпуности је унето у систем читаво Позајмно одељење за одрасле као и Дечије одељење. 

Тренутно је у току израда бар кодова за Стручно одељење.  

   

Мада су показатељи рада библиотеке изузетно добри, да би обим и квалитет услуга у 2018. био још 

бољи негативно је утицало више чинилаца: 

 

1. Крајем 2014. у пензију су отишла два стручна радника и један помоћни радник што је у 

односу на укупан број и обим посла значајно умањење. Недостатак стручних радника условио 

је да запослени библитекари раде више различитих библиотечких (и других) послова. 

2. Библиотека не поседује службено возило. Разуђена мрежа огранака, велика територија 

општине и велики број установа са којима сарађујемо, као и честе обавезе у Београду 

захтевају скоро свакодневно коришћење превоза, при чему смо ослоњени или на јавни превоз 

или на помоћ локалне самоуправе. 

3. Мрежа огранака због претходна два параметра не може да се у потпуности развије, те је стога 

и обрт фонда слабији у огранцима него у централној библиотеци. Посебно је критичан југ 

општине где немамо ни један огранак.Такође, због проблема са грејањем и огранак у МЗ 

Рудовци не ради пуним капацитетом. 

 

 

 

ТЕХНИКА И ОПРЕМА 

 

Библиотека ''Димитрије Туцовић'' у Лазаревцу поседује : 

 

 17 рачунара, 

  4 лап-топ рачунара,  

 12 ласерских штампача, 

 1 матрчних, 

 1 штампача у боји,  

 2 скенера,  

 1 фотокопир,  

 2 пројектор,  

 2тв и 1 двд плејер,  

 1 дигиталну камеру  

 2 фотоапарата 

http://www.bibliotekalazarevac.org.rs)већ
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 13 клима уређаја 

 Током 2018. од средстава намењених за набавку опреме успели смо да набавимо модерно озвучење 

за свечану салу које се састоји од две активне кутије, миксете и три микрофона за које су предвиђени 

и сталци . Поред тога набавили смо и рачунар за електорнску читаоницу, један лап-топ рачунар и два 

штампача од којих је један са скенером и копир апаратом. Такође, као део галерије – ограда набавили 

смо четири огласне витрине за чију се монтажу чека електрична инсталација пођто им је неопходно и 

осветљење.  

 

Укупна дужина полица за књиге у библиотеци 2088 метара. За серијске публикације 67,2 метра, за 

осталу грађу 37 метара . 

 

Извршена улагања и извори средстава: 

 

 Оснивач (Града Београд) 

 Општина 

 Сопствена средства  

 Министарство културе 

 

 

КАДРОВСКА И ОРГАНИЗАЦИОНА ПРОБЛЕМАТИКА 

 

► Бројно стање кадрова:  12 стално запослених, 1 радник  на одређено и директор  

► Реална потреба за кадровима : најмање још три тадника .  Два стручна радника и један који би се 

бавио промотивним активностима и библиотеке и редом на промоцији књиге и читања.  

 

 

 
ОЦЕНА  СТАЊА  И  ПРЕДЛОГ  МЕРА  ЗА  ПОБОЉШАЊЕ  СТАЊА 

 

► Неопходно је омогућити  Библиотеци да усвајањем нове систематизације направи реорганизацију 

посла и тако у оквиру истог броја запослених појача кадровску структуру и компетенције. 

 

 ► Библиотеци је неопходан аутомобил како би на ваљан начин обављала своју делатност.  

 

► Ситуација у огранцима није задовољавајућа. Полице за књиге су старе, а рачунарска опрема 

недовољна и застарела. За унапређење делатности и равноправан приступ услугама свих наших 

корисника потребно је адаптирати, опремити и осавременити огранке.За то је неопходна и сарадња са 

локалном средином . 

 

► Недостаје савремена техничка опрема као и опрема за слабовиде и особе са телесним недостацима.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНА  РАДА  УПРАВНОГ  ОДБОРА 

  

У 2018. одржано је 8  редовних и једна ванредна седница УО.  

 

 

ОЦЕНА  РАДА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА 

 

У 2018. одржано је 1 седница НО.  
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Надзорни одбор је у току 2018. године одржао једну седницу (27.2.2018) на којој је усвојен Извештај 

о финансијском пословању Библиотеке „Димитрије Туцовић“ као и Извештај Пописне комисије за 

2017. годину  у следећем саставу :  

     Тијана Давидовац, председник 

     Милан Ђуровић, члан 

     Марина Гавриловић, члан 

 

 
 

 

 

 

ЈАВНИ РАДОВИ  : Пројекат који је реализован у сарадњи са Националном службом за 

запошљавање у трајању од 4 месеца (две групе по три радника) и током кога су у нашој установи 

радило лица са посебним потребама.Они су углавном радили на уносу података у бази БИСИС .     

. Пројекат на коме су они ангажовани носио је назив „Унос података у базу БИСИС“.  

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ : Поред планираних средстава за одржавање (која 

нису довољна) библиотека је захваљујући Секретаријату за културу успела да обезбеди и додатна 

средства која су искоришћена за санирање и реконструкцију огранка у Великим Црљенима. 

Током реконструкције која је трајала у децембру месецу у потпуности је замењен под, урађене 

греде, постављене нове даске, урађена изолација и постављен ламинат. Замењен је и плафон, 

урађена нова лед расвета, оспособљена чајна кухиња, замењена улазна врата, бојлер и 

реконструисан један преградни зид. Пет полица је у потпуности реконструисано, замењене даске, 

префарбане и замењени граничници и ознаке. Након тога је урађена делимична ревизија фонда.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 



ГРАД
24,884,039.63 

Град Буџет града 
13-07

Донација Национална 
служба за 

запошљавање

Сопствени 
приходи

УКУПНО
          Опис
ПРИХОДИ 24,884,039.63 513,265.75 1,411,003.52 26,808,308.90
РАСХОДИ 24,884,036.62

Плате, додаци и накнаде 
запослених

10,108,394.00 454,108.45
10,562,502.45

Допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање

1,214,087.00
1,214,087.00

Допринос за здравствено 
осигурање

524,332.00
524,332.00

Допринос за незапосленост 72,597.00 72,597.00
Исплата накнада за време 
одсуствовања с посла на терет 

41,338.47
41,338.47

Накнаде трошкова за запослене -
превоз

152,479.89 44,157.30 10,900.00
207,537.19

Отпремнине и помоћи 295,958.00 295,958.00
Трошкови платног промета 40,000.00 16,409.54 56,409.54
Енергетске услуге 2,214,748.48 6,340.49 2,221,088.97
Комуналне услуге 2,540,998.14 966.40 2,541,964.54
Услуге комуникација 56,659.82 356,455.89 413,115.71
Трошкови осигурања 185,217.83 185,217.83
Службена путовања у земљи 235,950.00 235,950.00
Службена путовања у 
иностранству

12,019.00
12,019.00

Компјутерске и
административне услуге

192,000.00 41,404.00
233,404.00

Услуге образов. и усаврш. 
запослених

17,875.00
17,875.00

Услуге информисања 642,159.50 34,625.16 676,784.66
Стручне услуге 68,829.00 22,393.00 91,222.00
Угоститељске услуге 57,155.00 57,155.00
Репрезентација 0.00
Остале опште услуге 87,189.00 87,189.00
Услуге културе 1,344,986.00 91,559.00 1,436,545.00
Медицинске услуге 27,090.00 27,090.00
Специјализоване услуге 584,498.94 5,400.26 589,899.20
Текуће поправке и одржав. 
објекта

218,000.00 22,061.00
240,061.00

Текуће поправке и одржав.
опреме

146,930.50 1,699.90
148,630.40

Административни материјал 144,870.00 836.00 145,706.00
Материјал за усавршавање 
запослених 0.00
Материјал за културу 268,547.75 15,000.00 17,818.00 301,365.75
Материјал за одржавање 
хигијене 

224,432.30 129,351.75
353,784.05

Материјал за посебне намене 211,608.80 35,204.99 246,813.79
Остале текуће дотације и 
трансфери

724,352.00
724,352.00

Остали порези 2,520.00 2,520.00
Административна опрема 499,828.00 7,497.00 507,325.00

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ

ОСТАЛИ ИЗВОРИ 
1,924,269.27

УКУПНО
26,808,308.90

ОПШТИНА
0.00



Опрема за културу 0.00
Опрема за јавну безбедност 0.00
Књиге, часописи и софтвери 2,392,742.51 2,392,742.51
УКУПНИ РАСХОДИ 24,884,039.63 513,265.75 1,467,276.68 26,864,582.06
УКУПНИ ПРИХОДИ 24,884,039.63 513,265.75 1,411,003.52 26,808,308.90
МАЊАК ПРИХОДА – 
ДЕФИЦИТ

0.00 0.00
-56,273.16 56,273.16




