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У 2011. ГОДИНИ ИЗДВАЈАМО:
 За набавку књига и часописа путем градског откупа уложено мање
за 52 % у односу на 2010.годину;
 приходи из буџета града мањи за 8,8 % у односу на 2010. годину
 учешће сопствених прихода у укупним 9,5 %
 у уређење објеката Библиотеке града Београда уложено
15.484.442,20 динара
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I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (КЛАСА 7 И КЛАСА 8)
Библиотека града Београда је у обрачунском периоду од 01.01.2011. године до
31.12.2011.године остварила укупне приходе и примања у износу од 312.151.034,54
динара.
Структуру укупних прихода и примања у овом периоду чине:
1. Дозначена средства из буџета Града ...................... 274.671.814,15
2. Сопствени приходи и примања.................................. 29.574.029,66
3. Остали приходи .......................................................... 7.905.190,73

( 88 %)
( 9,5 %)
(2,5 %)

УuуУКУПНО:................................................. 312.151.034,54

1. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
Библиотека града Београда је у току 2011. године остварила укупне приходе из
буџета Града у износу од 274.671.814,15 динара односно 88 % укупних прихода и
примања. Приходи из буџета града у 2011. годину су у односу на 2010. годину мањи
за 8,8 %.
Упоредни преглед структуре прихода из буџета града 2010/2011
ВРСТА ПРИХОДА
Зараде и доприноси
Материјални трошкови
Програми
Градски откуп
Капитална издања
Остале намене
УКУПНО

ИЗНОС
2010

ИЗНОС
2011

ОДНОС
2011 /2010

183.840.010,00

191.810.080,00

104,33%

45.634.562,46

47.592.794,70

104,29 %

7.998.743,62

7.998.795,21

100 %

37.922.027,54

18.403.772,00

48,53 %

/

0%

8.866.372,24

42,38%

4.850.000,00
20.919.443,08

301.164.786,70

274.671.814,15

91,20 %

Табела 1

2. СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ
Библиотека града Београда је у току 2011. године остварила укупне сопствене
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приходе и примања у износу од 29.574.029,66 динара. Проценат учешћа сопствених
у укупним приходима износио је 9,5 %.
Укупан сопствени приход и примања Библиотеке града Београда су у односу на
2010. годину мањи за 17 % (у 2010. години износили су 35.635.635,14 динара) и за
2 % су мањи у односу на планиране.Напомињемо да је до смањења сопственог
прихода највећим делом дошло због знатно мањег прихода од добровољног
трансфера од физичких и правних лица-општина.Ови приходи су у односу на
2010.годину смањени за 70 % . Општина Стари град је једина градска општина која је
определила Библиотеци града Београда средства за побољшање услова рада.
Преглед планираних и остварених сопствених прихода и примања

ВРСТА ПРИХОДА

ПРОЦЕНАТ
ОСТВАРЕЊА

ПЛАНИРАНО У 2011.

ОСТВАРЕНО У 2011.

23.500.000,00

23.144.198,87

98,50 %

2.500.000,00

2.078.177,10

83 %

Фотокопирање,
откуп станова, остало

520.000,00

237.281,00

46 %

Примања од продаје
издања

343.750,00

305.810,97

89 %

2.800.000,00

2.856.528,50

102 %

520.000,00

432.033,22

83 %

520.000,00

520.000,00

100 %

29.574.029,66

96,32 %

Чланарина
Казне , резервације,
интерент

Донације и добровољни
трансфери од физичких и
правних лица
Остали приходи

Приход од Министарства
културе

УКУПНО

30.703.750,00
Табела 2

Напомена: У току 2011. године од стране Министарства културе одобрена су средства за
финансирање матичних функција у износу од 520.000,00 динара као и средства у укупном износу од
575.000,00 динара за реализацију пројеката “Информациона писменост “ и “Бранко Миљковић-песник
ватре “ . Средства за реализацију пројеката Библиотеци града су дозначена преко Секретаријата за
културу и садржана су у осталим приходима из буџета.

3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ
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Остале приходе чине рефундације накнада за време одсуствовања с посла на терет
фондова и износе 7.905.190,73 динарa.
Рефундације из текуће године:
 рефундације за боловање преко 30 дана, породиљско боловање и исплата
инвалида рада ............................
5.981.214,24 дин
Рефундације из претходне године:
 рефундације за боловање преко 30 дана, породиљско боловање и исплата
инвалида рада ...........................
1.923.976,49 дин

II РАСХОДИ И УЛАГАЊА У НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
(КЛАСА 4 И КЛАСА 5)
Укупни расходи за покриће текућих трошкова пословања Библиотеке града
Београда у 2011. години износили су 288.763.663,95 динара, док је за набавку
нефинансијске имовине уложено 23.866.396,01 динара.
Расходи текућег пословања Библиотеке града Београда у 2011. години
покривени су на следећи начин:



Буџет Града
Остали извори

87 %
13 %

Дијаграм 1

Трошкови
плата, доприноса, накнада запослених, као и других давања
запосленима чине 68 % укупних расхода и издатака, док је у 2010. години тај проценат
износио 62, 06 %.
Из сопствених прихода Библиотеке града Београда исплаћене су следеће
помоћи и награде запосленима:


Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице
.......................................................245.000,00 динара
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Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице
................................................................................120.000,00 динара
Исплата јубиларних награда поводом јубилеја Библиотеке
164.533,35 динара

УКУПНО

529.533,35 динара

За текуће поправке и одржавање зграда и објеката као и опреме у 2011. години
уложена су средства у износу од 15.484.442,20 динара (67 % из сопствених прихода
Библиотеке и 33 % из средстава буџета Града ) .
У 2011. години уложена су значајнија средства за одржавање следећих објеката:
Буџет Града



Радови на текућем одржавању огранка „Марија Илић Агапова“
.........................................................................2.448.287,95 динара
Радови на санацији кровова у мрежи Библиотеке града Београда ( огранак
„Љубивоје Гајић“ у Малом Пожаревцу)
............................................................................339.343,93 динара

Сопствени приходи
















Електро радови у мрежи Библиотеке града Београда
....................................................................... 1.440.567,60 динара
Грађевинско занатски радови на санацији другог дела огранка „Борислав Пекић“
....................................... 1.741.666,79 динара
Радови на санацији последица изливања водоводних атмосферских падавина и
уређење ентеријера у огранку „Јефимија” .................................................... ...
703.493,82 динара
Радови на довођењу у функционално стање структурног кабловског система у
објекту БГБ-а, Кнез Михаилова 56 .....................................................................
344.687,44 динара
Радови на замени подних облога у објекту БГБ-а, Кнез Михаилова бр. 56
(средства обезбедила општина Стари град)...............................................................
1.735.950,43 динара
Извођење радова на адаптацији новодобијеног простора за потребе огранка у
Раковици,М. Петровића бр.12
....................................................... 331.735,76
динара
Санација електро-мреже ниског напона у огранку у улици Јужни Булевар бр.
32............................................... 312.475,80 динара
Поправка и делимична израда новог тераца на платоу огранка „Слободан
Марковић“ .......................................299.999,00 динара
Молерско фарбарски радови у објекту Библиотеке града Београда у Кнез
Михаиловој бр. 56 у Београду
....................................................................... 365.220,38 динара ;
Поправка полица за књиге у огранку „Марија Илић Агапова“ на Новом
Београду............................................... 239.210,00 динара ;
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За набавку опреме у 2011.години уложена су следећа средства:
Буџет града :
 Набавка библиотечког намештаја за дечја одељења Библиотеке града Београда
............................................ 3.323.481,99 динара
Сопствени приходи:
 Набавка столица за потребе Библиотеке града Београда
............................................................................298.124,64 динара
 Израда и монтажа библиотечког намештаја за потребе мреже огранака општинске
библиотеке „Лаза Костић“, Чукарица
.............................................................................268.737,27 динара

За набавку књига и часописа у 2011. години уложено је 19.913.396,01 динара од
чега 18.561.492, 98 динара из буџета града и 1.352.484, 95 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 2011. 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 2011. години износи
479.025,42 динара. Утврђени резултат коригован је за износ расхода и издатака који је
финансиран из пренетих неутрошених средстава из ранијих година( средства
примљених донација и нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година).
После спроведеног покрића трошкова и издатака који су у 2011. години
финансирани средствима пренетим из претходне године у укупном износу од
748.996,98 динара, покривен је буџетски дефицит у целости и утврђен је суфицит у
износу од 269.971,56 динара.
Кориговани суфицит од 269.971, 56 динара састоји се од:
 неутрошених средстава примљене донацијеAccessIT+ 237.572, 63 динара
 средства од откупа станова
20.469, 00 динара
 преостала средства од откупа књига
7.914, 92 динара
 преостала средства од министарства културе
4.015, 01 динара
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Прилог:
Детаљан приказ прихода и расхода.
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