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БИБЛИОТЕКА ''Димитрије Туцовић'', Лазаревац 

ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ 2017. 

 

 

НАБАВКА И ОБРАДА 

 

МОНОГРАФСКЕ 

 

Фонд библиотеке ''Димитрије Туцовић'' у Лазаревцу, са завичајним одељењем и огранцима, приновљен је у 2017. укупно са 6089 књига (2755  нових 

наслова). Нето  вредност набављених књига је 3.167.394,87 динара.  

 

    Књиге су набављене:                                        књиге                                     вредност 

 средствима оснивача (откуп )                   4195/1296                                 1.998.602,08 

 средствима дародаваца  : МК                        828/659                                  527.204,19 

  издавачи и појединци                                    984/771                                  601.185,60   

 сопственим средствима                                       

 сопствена издања                                                 62/11                                      34.400,00 

 замена                                                                    20/18                                       6.003,00 
                                                                                                     

  

Укупна набавка у 2017.  приказана је у следећој табели :  

 

 Локација  420 421 422 423 424 425 426 Укупно 

Откуп СГБ 923/1522 375/774 687/871 541/566 175/182 214/214 3/4 2918/4123 

Oткуп РС 586/674 47/63 65/65 40/40 14/15 4/4 7/9            763/870 

Поклон 

издавача 

191/224 11/12 32/33 31/31 21/21 18/18            1/1 305/340 

Поклон 504/531       36/40  131/132 55/55  48/49  20/20 214/311  1009/1140 

Сопствена 

издања 

   1/1   4/8                   5/9 

Замена 2/2 15/15                17/17 

Укупно 2162/2971 485/909 925/111

4 

678/695 267/276 264/264 242/368 5024/6599 
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Број инвентарисаних јединица  према УДК :  

 0 1 2 3 5 6 7 8д 8 с  9 дечија Укупно 

420 42/50 121/153 49/60 207/255 78/82 78/94 149/172 481/640 857/1346 116/126 2/3 2172/2981  

421 2/3 1/2 0/0 2/4 1/6 1/2 10/13 4/9 21/32 2/5 322/618 368/694 

422 10/10 17/17 13/13 31/31 11/6 11/12 15/15 128/149 153/157 9/9 411/574 804/993 

423 8/8 12/12 9/9 28/28 3/5 3/3 3/3 101/103 209/210 7/7 233/247 618/635 

424 9/9 3/3 2/2 16/16 3/3 3/3 1/1 36/36 30/30 3/3 104/112 210/218 

425 8/8 3/3 2/2 19/19 3/3 4/4 2/2 41/41 49/49 3/3       103/103         237/237 

426 7/9 0/0  5/7 28/31 21/1 21/28 25/34 117/195 9/18 15/19 11/23          

239/365 

Нерз 0 0 0 0 0 0 1/2 0 0 0        0 1/2 

Укупно 86/97 157/190 80/93 331/384 121/106 121/146 206/242 908/1173 1328/1842 155/172 1186/1680 4649/6599 

 

Током 2017. године инвентарисано је 382 наслова сликовница тачније 481 примерак . Заједно са њима у 2017. години укупно је инвентарисано 6606 

примерака.  

 Укупан број инвентарисаних и обрађених књига у 2017. години у библиотеци ''Димитрије Туцовић'' у Лазаревцу укључујући и огранке у Рудовцима, 

Јунковцу, Степојевцу и Великим Црљенима  је 6606  примерака (5031 наслова) . (Разлика у табеларном приказу и према УДК је у 7 примерака и поводом тога 

смо консултовали Матичну службу у БГБ и код њих се јавља исти проблем.  

    Приликом инвентарисања су креирани нови записи за оне за које није постојао – укупно 692. Када је реч о инвентарисању сликовница укупно 485 

примерака.Дечији фонд је увећан за 15 књига на страном језику . На енглеском 7 , на немачком 7 и на шпанском једна.  

  

 
Укупан фонд библиотеке ''Димитрије Туцовић'' у Лазаревцу закључно са 31. 12. 2016. године, након расхода и инвентарисања нових књига износи 144. 647  

примерака( 58.234  наслов). 

 

Стварно стање књижног фонда у  библиотеци (без огранака) 31. 12. 2017. години је 77.270 на Одељењу за одрасле, 21.835 на Дечијем и 731 књига на 

Завичајном)   

 

Стварно стање књижног фонда у огранцима 31. 12. 2017. године  је : 

Велики Црљени 16.496 за одрасле  3.671 дечије Укупно: 20.167 

Рудовци 7569 за одрасле 5.079 дечије Укупно: 12.648 

Степојевац 3.238 за одрасле 1.681 дечије Укупно: 4.919 

Јунковац 4.654 за одрасле 2.423 дечије Укупно:  7.067 

   Укупно: 44.801 
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Библиотека ''Димитрије Туцовић'' у Лазаревцу је започела рад на инвентарисању, каталошкој и аутоматској обради књига у програму БИСИС од 2007. 

године.   До сада је у  БИСИС је унето 109.455 записа монографских публикација и 305 јединица некњижне грађе. 

   

 

 

 

 

СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 

 

 

 

 

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

Периодике  

 
114 наслова  

  

28 наслова новина, 

магазина и часописа у 

1.305 примерака. 

0 

Завичајно  

 

  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ  
У оквиру издавачке делатности штампане су књиге завичајних аутора, у оквиру библиотеке ''Златно Гашино перо'' књига кратких прича  за децу под 

називом „Разговор око света за 8 минута “  прошлогодишњег  лауреата Фестивала хумора за децу Игора Коларова . Такође, захваљујући конкурсу Управе за 

односе са црквама и верским заједницама  штампана је кљига „Студије о  Балканским ратовима“  репринт издање чији је аутор академик Живко Павловић 

.Од завичајних аутора штампане су збирке песама Десимира Млађенов Мрдовића „Трагом времена“ , Затим Добривоја Гајића  „Љубав и патња“, песникиње 

Љупке Вујичић „Распродаја срца“, „План развоја Лазаревца у наредних десет година“ Марка Мијушковића као и књига групе аутора(Небојша Ђокић), затим 

Ана Ђекић Костић и Зоран Антонијевић) „200 година цркве брвнаре у Вреоцима“.   
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ПРОЈЕКТИ 

Министарство културе је у 2017. није  подржало ниједан  пројекат  Библиотеке  само је у оквиру Републичког откупа подржало нашу издавачку 

делатност тако што је откупило 111 примерака књига „Смешне драме“  Тода Николетића и „Трагика Петра Кочића“ др Милорада Ђоковића. 

Библиотека „Димитрије Туцовић“ је подржана од стране Секретаријата за спорт и омладину Града Београда . Пројекат „Креативно писање on line“ 

реализован је у сарадњи са Александром Вићентијевић, библиотекаром саветником из Библотеке града Београда и деце Лазаревца .  

Електропривреда  Србије подржала је Библиотеку „Димитрије Туцовић“ у њеној издавачој делатности, као и промотивним активностима током 62. 

Међународног сајма књига у Београду. 

У сарадњи са Удружењем резервних војних старешина штампана је књига „Студије о Балканским ратовима“ под покровитељством Управе за односе 

са црквом и верским заједницама. 

 . 

  

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

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

  

Стручни семинари у току 2017. године: 

 
- 25. мај –  Научни скуп „Библиотеке и идентитет“, Панчево 

-   Током маја  - Студијско путовање у Европу, посета институцијама Европске уније 

- 6-8 јуна  –  Коришћење игара у библиотекама – актуелни трендови ИФЛА и АЛА у јавним библиотекама и упознавање са принципима коришћења 

игара и гејмификације за унапређење пословања библиотеке 

- 14. јуна   Акредитовани семинар БДС „Ко то тамо прича“ на тему заговарања у Библиотекама одржан у Осечини  

-  14-16 септембра  Библионет 2017. „Информационо-комуникационе технологије и иновациони сервиси у библиотекама“ 

-  16.октобар – Хортикултурне е-библиотеке 

- 27. октобар –  Форум БДС на Сајму књига „1000 идеја за библиотечку делатност : како библиотеке да преузму кључ у своје руке“ 

- Током октобра, новембра и децембра- Академија за дигитализацију – Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ 

-  7 - 8. новембар – Студијска посета Библиотекама из ЕУТЕКА мреже институтима и културним центрима земаља чланица Европске уније 

- 8. децембар  –  Фондација Темпус : радионице за припрему пројеката мобилности  

-  13-15 децембра – Међународна конференција БДС „О чему говорим када говорим о библиотекама : заговарање, промовисање, лобирање 

              На истој конференцији – Обука за транскрибус Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ 

- 20 децембар – Библиотека „Петар Кочић“ – Инклузивне активности библиотека  

- 21. децембар- Општинска библиотека и локлана средина – заједнички пројекти и специјализовани библиотечки сервиси  
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ОБИМ  И  КВАЛИТЕТ  УСЛУГА 

 

 

 Број чланова Број посета Издато на читање Друге услуге 

(читаоница, 

интернет) 

Одељење за одрасле 3745 24776 140939 33802 
Дечије одељење 4422  9614 18051 5542 
Велики Црљени 203  2357 7199 859 
Рудовци 127 1197 3558  2168 
Јунковац 235 2021 6130 1127 
Степојевац 446 3502 5016 2540 
Периодика  10502  26886 
Укупно  9.187  53.969  180.893  72924 

 

 У централну библиотеку у Лазаревцу се у 2017. години уписало 7.167 корисника. У току године, ради позајмице грађе, дошло се  34.390 пута 

(монографске публикације) 

Укупан број коришћења:  158.990 (монографске публикације) 

Годишњи обрт књижног фонда када упоредимо број коришћених књига у 2016. (120.640) са стварним стањем књижног фонда (99.836) обрт фонда 

износи 1,63 

 

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

Број посета  9.077 и коришћења   21.903 

Обрт књижног фонда у свим огранцима 0,99 

 

Укупан број посета у фонду периодике током 2015. године  износи 10.502, а укупан број прочитаних примерака серијских 

публикација износи 26.886, што значи да је у просеку сваки посетилац фонда периодике прочитао 2,56 примерака новина или часописа током 

једне посете.  
 

 

 

 

Из извештаја се види да је укупан број број корисника 9187 и да је у благом порасту у односу на претходну годину. Према Правилнику о 

националним стандардима за обављање библиотечко-информационе делатности (Сл. гласник РС бр. 39/13) број уписаних корисника треба да 

обухвати најмање 12% укупног броја становника. На територији општине Лазаревац живи око 60 000 становника, тако да се број чланова Библиотеке  

премашио прописане стандарде. 



 6 

Према стандардима годишњи обрт фонда монографских публикација јавне библиотеке треба да износи најмање два пута, што значи да 

би у току године целокупан фонд био два пута позајмљен на коришћење. Библиотека ''Димитрије Туцовић'' има укупни годишњи обрт фонда 

1,63 (централна библиотека и огранци). Мада је годишњи обрт на нивоу библиотеке нижи у односу на стандарде, знатно је изнад просечног у 

Републици. Из извештаја се може видети и да је обрт већи у централној библиотеци у којој је позајмица аутоматизована тако да су подаци 

прикупљени на прописаним статистичким обрасцима прецизнији, јер су параметри у сагледавању резултата рада прилагођени различитим 

облицима посета и коришћења грађе. 
 

 

 

 

 

 

 

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". На наш сајт (www.bibliotekalazarevac.org) већ су постављене, као проба,  три дигитализоване монографске публикације. У току је 

дигитализација свих бројева листа "Колубара", најважнијег локалног гласила. Циљ нам је да до краја 2018. године буду дигитализовани и доступни јавности 

сви бројеви листа "Колубара".   

 Да би се пројекат спровео до краја, потребно је обезбедити додатну обуку запослених за коришћење програма Abbyy Fine Reader, као и довољан број 

сарадника који ће радити на индексирању дигитализованих текстова. 

 

Мада су показатељи рада библиотеке изузетно добри, да би обим и квалитет услуга у 2017. 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. 

 

 

 

ТЕХНИКА И ОПРЕМА 
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Библиотека ''Димитрије Туцовић'' у Лазаревцу поседује : 

 

 17 рачунара, 

  3 лап-топ рачунара,  

 12 ласерских штампача, 

 1 матрчних, 

 1 штампача у боји,  

 2 скенера,  

 2 фотокопир,  

 2 пројектор,  

 2тв и 1 двд плејер,  

 1 дигиталну камеру  

 2 фотоапарата 

 13 клима уређаја 

Током 2017. Године захваљујући Секретаријату за културу  набављен је нови копир апарат као и опрема потребна за аутоматизацију пословања библиотеке. 

Заједно са унапређеном верзијом програма БИСИС4 током јануара 2018. године планиран је почетак преласка на израду бар кодова и упоредо процес 

ревизије књижног фонда. У том циљу набављени су :  

5 бар код штампача 

 5  бар код читача 

  2  пластификатора за картице 

  Потрошни материјал – рибон за штампаче и налепнице за књиге  

 

Укупна дужина полица за књиге у библиотеци 2105 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 

 Секретаријат за спорт и омладину 

 Електропривреда Србије 
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КАДРОВСКА И ОРГАНИЗАЦИОНА ПРОБЛЕМАТИКА 

 

► Бројно стање кадрова:  12 стално запослених, 2 радника на одређено и директор  

► Реална потреба за кадровима : најмање још три  радника .  Два стручна радника и један који би се бавио промотивним активностима и библиотеке и редом 

на промоцији књиге и читања.Такође један од приоритета треба да буде и формирање Центра за дигитализацију .  

 

 

 
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 запослених. 

 

► 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 2017. одржано је 5  редовних и две електронске    седнице УО.  

Састав управног одбора : 

Дарко Даничић, председник 

Верица Гутаљ Живковић, члан 

Милица Матијевић, чалан 

 

 

ОЦЕНА  РАДА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА 
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У 2017. одржано је 1 седница НО.  

 

Надзорни одбор је у току 2017. године одржао једну седницу (26.2.2017) на којој је усвојен Извештај о финансијском пословању Библиотеке „Димитрије 

Туцовић“ као и Извештај Пописне комисије за 2015. 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 : једна 

четири, а друга три радника) и током кога су у нашој установи радила лица која теже долазе до посла, припадници националних мањина, лица са 

посебним потребама  или технолошки вишкови. Они су ангажовани путем пројеката  „Услуга по мери корисника – књига на кућном прагу“, као и 

„Унос података у базу “ БИСИС“. 

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ : Поред планираних средстава за одржавање (која нису довољна) библиотека је захваљујући компанији 

„Дунав“ осигурање успела да обезбеди потребна средства за санирање квара на централној климатизацији и набави адекватну опрему за 

аутоматизацију библиотечког пословања. Током 2017. Купљено је :5 бар код штампача , 5  бар код читача, 2  пластификатора за картице као и 

потрошни материјал – рибон за штампаче и налепнице за књиге.   

 

Поред тога набавили смо и нов копир апарат, два штампача и променом провајдера успели смо да обезбедимо и стабилнији интернет , како за 

запослене тако и за кориснике. Као бонус уз интернет смо добили и бесплатан прикључак на кабловску мрежу „Коперникус“.   
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ФИНАНСИЈСКИ  РЕЗУЛТАТИ  ПОСЛОВАЊА 

 
Град Република  Буџет града 13-07 Донација 

Колубара 

Национална 

служба 

За 
запошљавање 

Остали извори 

 

Укупно 

21.678.068,15 200.000,00 84.853,66 150.000,00 908,782,30 1.696.210,00 24.709.460,46 

 

 
 

 

 

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017. ГОДИНУ  

 
          Опис Република Град 

 
Буџет 

града 13-

07 

Донација 
Колубара 

Националн
а служба 

за 

запошљава
ње 

Сопствени 
приходи 

 

Укупно 

ПРИХОДИ 200.000,00 21.678.068,15 84.853,66 150.000,00 908.782,30 1.696.210,00 24.709.460,45 

РАСХОДИ 200.000,00 21.678.068,15 76.400,00 150.000,00 908.782,30 1.670.053,25 24.691.757,36 

Плате, додаци и 
накнаде запослених 

 9.486.672,31   839.333,00   

Допринос за пензијско 

и инвалидско 
осигурање 

 1.138.387,10      

Допринос за 

здравствено осигурање 

 488.556,67      

Допринос за 
незапосленост 

 71.152,07      

Исплата накнада за 

време одсуствовања с 

посла на терет  
Фондова - породиљска 

накнада, боловање 

преко 30 дана 

     119.495,84  

Накнаде трошкова за 

запослене -превоз 

 139.764,94   55.449,30 7.200,00  

Отпремнине и помоћи        

Трошкови платног 

промета 

 31.527,85 8.453,66   14.466,05  

Енергетске услуге 

електрична енергија и 
грејање 

 904.254,09      

Комуналне услуге  3.766.186,30      

Услуге комуникација 30.000,00 70.637,74    332.945,27  

Трошкови осигурања   36.520,00   301.307,49  

Службена путовања у 14.000,00  10.000,00   318.825,00  
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земљи 

Службена путовања у 
иностранству 

       

Компјутерске услуге  166.000,00      

Услуге образов. и 

усаврш. запослених 

     25.600,00  

Услуге информисања  706.374,22  33.635,00 14.000,00 56.475,00  

Стручне услуге  66.456,00    30.000,00  

Угоститељске услуге  5.430,00   16.659,00  33.796,59  

Репрезентација    53.900,00  22.527,59  

Остале опште услуге    39.320,00  47.900,00  

Услуге културе 100.000,00 679.961,15    72.541,00  

Медицинске услуге      85.951,00  

Специјализоване 
услуге 

 1.209.961,15    20.380,00  

Текуће поправке и 

одржав. објекта 

 305.795,00    7.858,20  

Текуће поправке и 
одржав. опреме 

 99.274,96    1.300,00  

Административни 

материјал 

 219.898,56    13.361,00  

Материјал за 

усавршавање 

запослених 

     975,00  

Материјал за културу 20.000,00 199.034,38      

Материјал за 

одржавање хигијене  

 

30.570,00 

 

144.741,78 

 6.486,00   

129.407,31 

 

Материјал за посебне 

намене 

 88.965,00    27.741,70  

Остале текуће дотације 

и трансфери 

 503.668,73      

Остали порези        

Административна 
опрема 

 499.502,00      

Опрема за културу        

Опрема за јавну 

безбедност 

       

Остала основна 
средства 

Књиге, часописи и 

софтвери 

 1.990.532,26 29.880,00     

УКУПНИ РАСХОДИ 200.000,00 21.678.068,15 76.400,00 150.000,00 908.782,30 1.670.053,45 24.691.757,36 

УКУПНИ ПРИХОДИ 200.000,00 21.678.068,15 84.853,66 150.000,00 908.782,30 1.696.210,00 24.709.460,45 

МАЊАК ПРИХОДА 

– ДЕФИЦИТ 

0,00 0,00 -8.453,66 0,00 0,00 26.156,75 17.703,09 

 

 


