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У 2010. ГОДИНИ ИЗДВАЈАМО:
 сопствени приходи већи за 18 % у односу на 2009. годину
 учешће сопствених прихода у укупним 10,33 %
 приходи из буџета града мањи за 6,6 % у односу на 2009. годину
 у уређење објеката Библиотеке града Београда уложено
19.937.973,14 динара
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I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (КЛАСА 7 И КЛАСА 8)
Библиотека града Београда је у обрачунском периоду од 01.01.2010. године до
31.12.2010.године остварила укупне приходе и примања у износу од 345.030.575,27
динара.
Структуру укупних прихода и примања у овом периоду чине:
1. Дозначена средства из буџета Града ....................... 301.164.786,70
2. Сопствени приходи и примања.................................. 35.635.635,14
3. Остали приходи .......................................................... 8.230.153,43
УКУПНО
345.030.575,27

(87,29%)
(10,33%)
(2,38%)

Табела 1

1. Приходи из буџета Града
Библиотека града Београда је у току 2010. године остварила укупне приходе из
буџета Града у износу од 301.164.786,70 динара односно 87,29 % укупних прихода и
примања. Приходи из буџета града у 2010. годину су у односу на 2009. годину мањи
за 6,6 %.
Упоредни преглед структуре прихода из буџета Града 2010 /2009
ВРСТА ПРИХОДА
Зараде и доприноси
Материјални трошкови
Програми
Градски откуп
Капитална издања
Остале намене

УКУПНО

ИЗНОС
2009

ИЗНОС
2010

ОДНОС
2010 /2009

184.543.511,00

183.840.010,00

99,61 %

45.018.207,58

45.634.562,46

101,37 %

8.490.000,00

7.998.743,62

94,21 %

55.508.079,42

37.922.027,54

68,32 %

8.290.000,00

4.850.000,00

58,50 %

20.540.648,98

20.919.443,08

101,84 %

322.390.446,98

301.164.786,70

- 6,6 %

Табела 2
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2010

2. СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

2009

Библиотека града Београда је у току 2010. године остварила укупне
сопствене приходе и примања у износу од 35.635.635,14 динара.
Проценат учешћа сопствених у укупним приходима износио је
10,33%.
Укупан сопствени приход и примања Библиотеке града Београда
су у односу на 2009. годину увећани за 18 % (у 2009. години
износили су 30.182.496,34 динара) и за 10,33 % су већи у односу на
планиране.
Преглед планираних и остварених сопствених прихода и примања
ПЛАНИРАНО У
2010.

ОСТВАРЕНО У
2010.

ПРОЦЕНАТ ОСТВАРЕЊА

26.000.000,00

23.266.085,00

89,48 %

2.500.000,00

1.972.181,00

78,90 %

Фотокопирање, кафе

500.000,00

300.972,00

60,19 %

Примања од продаје
издања

300.000,00

293.686,32

97,89 %

2.000.000,00

8.650.334,79

432,52 %

Остали приходи

500.000,00

674.349,23

134,87 %

Приход од
Министарства културе

500.000,00

478.026,80

95,60 %

35.635.635,14

110,33 %

ВРСТА ПРИХОДА

Чланарина
Казне , резервације,
интерент

Донације и добровољни
трансфери од физичких
и правних лица

УКУПНО

32.300.000,00

Табела 3
Напомена: У току 2010. године од стране Министарства културе одобрена су средства за
финансирање матичних функција у укупном износу од 470.000,00 динара као и средства у износу од
200.000,00 динара за реализацију креативних радионица за децу са хендикепом. Средства су
Библиотеци града дозначена преко Секретаријата за културу и садржана су у осталим приходима из
буџета.
Министарство културе је одобрило Библиотеци града Београда средства у износу од 440.540,00
динара за реализаију изложба „Борислав Пекић-поводом обележавања 80-годишњице рођења“ која је
била постављена у Српском културном центру у Паризу.
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3. Остали приходи
Остале приходе чине рефундације накнада за време одсуствовања с посла на
терет фондова и средства за финанансирање спровођења јавног рада „Дигитализација
библиотечких фондова” и износе 8.230.153,43 динарa.
Рефундације из текуће године:
 рефундације за боловање преко 30 дана
 рефундације за исплату инвалида рада
 рефундације за исплату породиљских наканада
 породиљско обловање-буџет Града

1.333.285,28 дин
61.725,03 дин
4.433.371,00 дин
263.738,22 дин

Рефундације из претходне године:
 рефундације за боловање преко 30 дана
рефундације за исплату инвалида рада
 рефундације за исплату породиљских наканада

145.548,52 дин
9.179,62 дин
570.107,00 дин

Спровођење јавних радова
 трошкови превоза и зарада

1.413.198,76 дин
Табела 4

II РАСХОДИ И УЛАГАЊА У НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
(КЛАСА 4 И КЛАСА 5)
Укупни расходи за покриће текућих трошкова пословања Библиотеке града
Београда у 2010. години износили су 305.141.244,75 динара, док је за набавку
нефинансијске имовине уложено 41.063.060,25 динара.
Расходи текућег пословања Библиотеке града Београда у 2010. години
покривени су на следећи начин:
 Буџет Града
87 %
 Остали извори
13 %

Дијаграм 1
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Трошкови
плата, доприноса, накнада запослених, као и других давања
запосленима чине 62,06% укупних расхода и издатака, док је у 2009. години тај
проценат износио 57,13%. Просечна плата по запосленом у Библиотеци града
Београда у 2010. години износила је 33.732,00 динара. Одлуком о буџету града
Београда за 2010. годину нису била предвиђена средства за исплату јубиларних
награда као ни средства за исплату средстава за поклоне поводом божићних празника.
Из сопствених прихода Библиотеке града Београда исплаћене су следеће помоћи
запосленима:
Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице

315.732,38 динара

Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице

180.000,00 динара

Набавка поклон пакетића и организовање новогодишње
представе за децу запослених

113.160,00 динара

УКУПНО

608.892,38 динара
Табела 5

Због примене Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној
администрацији директорка Библиотеке града Београда донела је нови Правилник о
организацији и ситематизацији послова којим је број запослених који се финансирају
из буџета града Београда смањен за 24 извршиоца. Средства за исплату отпремнина у
износу од 10.342.714,89 динара обезбеђена су из буџета града Београда.
Значајно је напоменути да су стални трошкови пословања износили 33.680.575,57
динара. Дотација за материјалне трошкове је задржана на нивоу из претходне три
године због чега је током целе године долазило до знатно отежаног измиривања
обавеза.
За текуће поправке и одржавање зграда и објеката у 2010. години уложена су
средства у износу од 19.937.973,14 динара (74 % из сопствених прихода Библиотеке и
26 % из средстава буџета Града, дијаграм 2), односно 97 % више у односу на 2009.
годину. У текуће поправке и одржавање опреме уложено је 1.858.828,06 динара.

Дијаграм 2
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У 2010. години уложена су значајнија средства за одржавање објеката:

Буџет Града








Радови на текућем одржавању огранка у Железнику, 1.688.285,00 динара;
Радови на замени излога у одељењу Периодике, 1.390.175,70 динара;
Замена подних облога у огранцима општинских библиотека према приоритетима,
337.008,00 динара;
Молерско фарбарски радови у огранцима општинских библиотека Земун, 290.000,00
динара;
Поправка полица за књиге у огранку у Железнику, 288.595,00 динара;
Текуће поправке санитарних чворова у општинским библиотекама, 341.904,76 динара,
Израда и монтажа прозорских заштитних рештки у објекту Библиотеке града Београда,
огранак „Сава“, 175.716,40 динара.

Сопствени приходи











Грађевинско занатски радови на текућем одржавању Галерије „Атријум“ са пратећим
просторима у Кнез Михајловој бр.56, 3.413.157,67 динара (средства обезбедила
општина Стари град)
Радови на санацији и реконструкцији инсталација климатизације, вентилације и
аутоматике-објекат БГБ Кнез Михаилова бр.56, 2.300.410,00 динара (средства
обезбедила општина Стари град)
Радови на текућем одржавању огранка БГБ-а „Лаза Лазаревић“ у улици Светозара
Марковића 23-25 у Београду, грађевинско занатски и санациони радови, 1.060.927,00;
Радови на санацији и реконструкцији инсталација комплетне разводне мреже
централног грејања. Објекат БГБ-а, Кнез Михаилова бр. 56, 1.268.488,20 динара;
Радови на текућем одржавању у Кнез Михаиловој бр.56, санационо - молерско фарбарски радови и подополагачки радови, 513.054,42 динара;
Електро радови у мрежи БГБ-а према приоритетима, 707.516,20 динара;
Санација спољне столарије у БГБ у Кнез Михаловој бр.56, 943.992,92 динара;
Радови на текућем одржавању огранка у Железнику, 921.443,32 динара.
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У 2010. години уложено је 2.861.760,45 динара за набавку основних средставаопреме. Секретаријат за културу по први пут после низа година није определио
средства за набавку опреме за потребе Библиотеке града Београда.
Из сопствених прихода Библиотека града Београда увећала је своју имовину на
следећи начин:








набавка рачунарске опреме, 947.740,20 динара;
набавка клима уређаја за општинске библиотеке, 336.300,00 динара;
набавка столица за читаонице у БГБ-у, 645.696,00 динара;
израда мобилних паноа за потребе БГБ, 195.948,60;
набавка фотокопир машина за потребе БГБ, 223.526,22 динара;
опрема за угоститељство, 239.734,70 динара;
опрема за комуникацију, 71.235,60 динара;

За набавку књига и часописа у 2010. години уложено је 38.149.537,30 динара. Уз
помоћ оштине Стари град Библиотека града Београда је набавила библиотечке
јединице за слабовиде у укупном износу од 200.000,00 динара.

III УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА
Библиотека града Београда је због готовинске методе на којој се заснива
вођење пословних књига у складу са Законом о буџету и Уредби о буџетском
рачуноводству у 2010. години остварила веће трошкове и расходе него што су
остварени приходи и примања.
Разлика између укупно остварених прихода и примања и расхода и улагања у
набавку нефинансијске имовине - буџетски дефицит - у 2010. години износи
1.173.729,73 динара. Утврђени резултат коригован је за износ расхода и издатака који
је финансиран из пренетих неутрошених средстава из ранијих година.
После спроведеног покрића трошкова и издатака који су у 2010. години
финансирани средствима пренетим из претходне године у укупном износу од
1.911.732,71 динар, покривен је буџетски дефицит у целости и утврђен је суфицит у
износу од 738.002,98 динара.
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Прилог:
Детаљан приказ прихода и расхода.
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