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Сажетак
У ра ду ће би ти при ка за ни по ка за те љи о фи нан си ра њу Би бли о те ке гра да Бе о гра да у 2007. и 2008. 
го ди ни, са струк ту ром нај бит ни јих при хо да и рас хо да.

Кључне речи:
Би бли о те ка гра да Бе о гра да, фи нан си ра ње, јав на би бли о те ка, бу џет

УДК 025.11:027.3(497.11 Beograd)“2007/2008“

врста прихода 2007. 2008.

из буџета града 316.359.749,79 91,90% 315.671.582,21 91,40%

сопствени приходи4 24.601.674,82 7,15% 26.943.654,97 7,80%

остали приходи5 3.124.172,76 0,95% 2.765.758,71 0,80%

укупно 344.085.597,37 100,00% 345.380.995,89 100,00%

„Лич на кар та“ Би бли о те ке гра да Бе о гра да

Ка ко би се пра вил но раз у ме ла при ро да при хо да и 
рас хо да у бу џе ту Би бли о те ке гра да Бе о гра да, сле де основ-
ни по да ци за 2008. го ди ну:
- Мре жу Би бли о те ке гра да Бе о гра да чи ни укуп но 78 

обје ка та1 и то: 1 цен трал на згра да са 7 дис ло ци ра них 
обје ка та и 13 оп штин ских би бли о те ка са 52 огран ка, 
2 одво је на деч ја оде ље ња и 3 пунк та, ко ји за у зи ма ју 
укуп но 12.951м2.

- Мре жа БГБ-а по кри ва те ри то ри ју 14 бе о град ских оп-
шти на на ко ји ма жи ви 1.290.732 ста нов ни ка2.

- За по сле но је укуп но 305 рад ни ка, од то га 122 са ви со-
ком струч ном спре мом, 18 са ви шом, 1 ВКВ, 121 са 
сред њом, 3 КВ и 40 са ни жом струч ном спре мом.

- Уку пан фонд чи ни 1,8 ми ли о на је ди ни ца, при че му 
се сва ке го ди не на ба ви око 110.000 но вих је ди ни ца, а 
рас хо ду је от при ли ке исто то ли ко.

- У мре жи БГБ-а за бе ле жен је укуп но 773.221 ко ри-
сник и 1.569.476 из да тих књи га. У про се ку, сва ки 
члан Би бли о те ке је по зај мио 17 је ди ни ца.

- Пре ко 50.000 вир ту ел них по се та сај ту Би бли те-
ке.

- Од укуп ног ста нов ни штва, про це нат упи са них се 
кре ће на ни воу од око 8%.

- Го ди шње се одр жи око 3.000 кул тур но-обра зов-
них про гра ма ко је по се ти 185.000 гра ђа на.

Ко ли ко то све ко шта?3

При хо ди
Уку пан бу џет за 2008. го ди ну из но сио је 

345.380.995,89 ди на ра, или бли зу 4 ми ли о на €, за ви сно 
од кре та ња кур са то ком го ди не. Пре глед при хо да за 
2007. и 2008. го ди ну из гле да ова ко:

1 Стање на дан 31. 12. 2008. године.
2 Према попису из 2002. године.

3 Подаци о финансијском пословању Библиотеке града Београда преузети 
су из финансијских извештаја о раду Библиотеке за 2007. и 2008. годину..
4 Структура сопствених прихода приказана је у Табели 2.
5 Остале приходе чине рефундације за боловања преко 30 дана, 
рефундације за исплату инвалида рада, као и рефундације за исплату 
породиљских накнада. 

Та бе лa 1
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Из та бе ле се ви ди да је до шло до не знат ног по ве ћа-
ња укуп ног бу џе та за 2008. у од но су на 2007. го ди ну, 
док је, по ре ђе ња ра ди, по ве ћа ње бу џе та за 2007. у од-
но су на 2006. го ди ну би ло 14%.

Ви ше го ди шња прак са је да је БГБ но си лац ад ми-
ни стра тив но-фи нан сиј ских по сло ва ве за них за фи-
нан си ра ње ка пи тал них из да вач ких по ду хва та из обла-
сти умет но сти, дру штве них и ху ма ни стич ких на у ка, 
као и град ског от ку па за све би бли о те ке чи ји је осни-
вач Град Бе о град, чи ме је у струк ту ри при хо да из град-
ског бу џе та при ка зан и део сред ста ва ко ја се ре ал но 
не тро ше за мре жу БГБ. Ово је ва жна чи ње ни ца ко ју 
би тре ба ло ис та ћи, јер то ре ал но зна чи да је про це нат 
соп стве них при хо да ве ћи од про цен та ис ка за ног у Та-
бе ли 1.

Струк ту ра соп стве них при хо да се мо же при ка за-
ти у пет нај че шћих ка те го ри ја:

Та бе ла 2

Укуп ни соп стве ни при хо ди за 2008. уве ћа ни су за 
9,5% у одо су на 2007, док је по ве ћа ње у 2007. у од но су 
на 2006. го ди ну из но си ло 2,5%. 

Рас хо ди
Рас хо ди те ку ћег по сло ва ња БГБ-а по кри ве ни су у 

2008. го ди ни из град ског бу џе та у ви си ни од 90,5% и 
оста лих из во ра 9,5%, за раз ли ку од 2007. го ди не, ка да 
је из град ског бу џе та по кри ве но 92,3% а из оста лих 
из во ра 7,6%.

Те ку ћи рас хо ди и при ма ња из но си ли су 
285.616.196,86 ди на ра, док су ула га ња у основ на сред-
ства из но си ла 65.126.196,86 ди на ра.

У то ку 2008. го ди не, у адап та ци ју и са на ци ју 10 
обје ка та уло же но је 12.035.666,62, док је за опре му по-
тро ше но 9.045.316,58 ди на ра.

Од укуп них рас хо да у 2008. го ди ни, 54,83% утро-
ше но је на пла те, до при но се и дру га да ва ња за по сле-
ни ма, за раз ли ку од 2007, ка да је тај из да так био 46,9% 

укуп ног бу џе та. Про сеч на пла та по за по сле ном по ра-
сла је за 11,25% у од но су на 2007. док је тај по раст у 
2007. у од но су на 2006. го ди ну био 10,03%.

Ма те ри јал ни тро шко ви по сло ва ња у 2008. го ди-
ни из но си ли су 28.229.517,96 ди на ра и по ве ћа ни су 
за 5,7% у од но су на прет ход ну го ди ну. Од то га – тро-
шко ви енер гет ских услу га по ве ћа ни су за 11,5%, тро-
шко ви ко му ни ка ци ја за 16%, а тро шко ви ко му нал них 
услу га за 4,4%.

Сред ства ко ја се одва ја ју за на бав ку би бли о теч-
ких је ди ни ца су у кон стант ном по ра сту у по след њих 
10 го ди на, у про се ку за 10-15% го ди шње. За на бав ку 
књи га и ча со пи са у по след ње две го ди не је из дво је но:

Та бе ла 3

Од укуп них сред ста ва оства ре них на пла том чла-
на ри не у 2008. го ди ни, 27% из дво је но је за на бав ку 
би бли о теч ких је ди ни ца, док је у 2007. ово из два ја ње 
из но си ло 42,5%.

Фи нан сиј ско по сло ва ње Би бли о те ке гра да Бе о-
гра да кре та ло се у окви ри ма пла ни ра ног. Ни је до ла-
зи ло до зна чај ни јих од сту па ња, на при мер, соп стве ни 
при хо ди ве ћи су за 8,3% у од но су на план.

За кљу чак

Пла ни ра ње бу џе та Би бли о те ке гра да Бе о гра да се 
оба вља у скло пу при пре ма за пла ни ра ње град ског бу-
џе та. Оно под ра зу ме ва стрикт но при др жа ва ње упут-
ста ва ко ја су у скла ду са бу џет ском по ли ти ком гра да 
и ре пу бли ке. Рок за до ста вља ње пла на фи нан сиј ског 
по сло ва ња Би бли о те ке обич но је око 1. ју ла сва ке го-
ди не. План се да ље у град ској ад ми ни стра ци ји ускла-
ђу је са бу џе том гра да и, на кон ње го вог усва ја ња, сти-
чу се усло ви за ре а ли за ци ју по чет ком на ред не го ди не. 
Прет ход них го ди на ни је у пот пу но сти би ло ја сно шта 
је тач но об у хва ће но усво је ним бу џе том гра да, од но-
сно ко ји по сло ви пред ви ђе ни пла ном ра да БГБ-а ће 
би ти у пот пу но сти ре а ли зо ва ни. Ме ђу тим, по чет-
ком 2009. го ди не, од стра не осни ва ча, ја сно је ис ка-
зан план ре а ли за ци је пла ни ра них сред ста ва до кра ја 
2009. го ди не, из ко јег се пре ци зно ви ди ко ли ко сред-
ста ва је пла ни ра но на ко јој по зи ци ји пре ма еко ном-
ској кла си фи ка ци ји. Овим пла ном ни су об у хва ће не 
све став ке ко је је Би бли о те ка пла ни ра ла, та ко да ће 
не ки по сло ви мо ра ти да се пре не су у план за иду ћу 
го ди ну. Усво јен је и план ре а ли за ци је јав них на бав ки, 

2007. 2008.

чла на ри на 19.010.190,00 20.384.879,00

ре зер ва ци је, 
ка зне 1.328.731,00 1.682.073,80

Ин тер нет, 
фо то ко пи ра ње, 
ка фе те ри ја

648.780,00 757.952,00

до бро вољ ни 
тран сфе ри 
од фи зич ких 
и прав них ли ца

1.875.000,00 1.309.101,00

оста ло 1.738.973,00 2.809.649,17

укуп но 24.601.674,00 26.943.654,97

2007. 2008.

бу џет ска 
сред ства

50.287.901,11 86% 50.364.947,92 90%

соп стве на 
сред ства

8.084.770,63 14% 5.467.562,57 10%

укуп но 58.372.671,74 100% 55.832.510,49 100%
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та ко да Би бли о те ка има до вољ но вре ме на да пла ни ра 
нео п ход не ак тив но сти. На овај на чин, сти чу се усло ви 
да пла ни ра ње по сло ва ња Би бли о те ке у 2010. го ди ни 
бу де што ре ал ни је и пре ци зни је ис ка за но, има ју ћи у 
ви ду пла ни ра не ак тив но сти и за њих сред ства одво је-
на у бу џе ту. Про грам ра да Би бли о те ке и Фи нан сиј ски 
план за 2010. го ди ну мо гу у пот пу но сти би ти ускла-
ђе ни до по чет ка ју ла те ку ће го ди не, што з на чи да БГБ 
мир но мо же до че ка ти је сен и про јек то ва ње град ског 
бу џе та за на ред ну го ди ну.

До да так
Европ ске би бли о те ке, као је дан од кључ них по ка-

за те ља по сло ва ња, јав но сти ис ка зу ју по да так ко ли ко 
сва ког гра ђа ни на го ди шње ко шта по сто ја ње би бли о-
те ке. Ево не ких ин те ре сант них по ре ђе ња:

Ако би смо и ов де при ме ни ли из ре ку „ко ли ко 
па ра – то ли ко му зи ке“, вр ло бр зо би смо до шли до 
за кључ ка за што ни во раз ви је но сти јав них би бли о-
те ка у Ср би ји за о ста је за слич ни ма у Евро пи.

По ре ски об ве зник ко ји је све стан по сто ја ња би-
бли о те ке и за њу на мен ски одва ја део нов ца у бу џе ту, 
с пра вом за уз врат мо же оче ки ва ти од ре ђе ну би бли-
о теч ку услу гу. Си гу ран сам да ви ше од 99% по ре ских 
об ве зни ка у Ср би ји не зна чак ни основ не по ка за те-
ље о фи нан си ра њу јав них би бли о те ка, од но сно ко-
ли ко њих са ме ко шта по сто ја ње и функ ци о ни са ње 
јав не би бли о те ке на њи хо вој те ри то ри ји. С тим у ве-
зи, не по сто је ни њи хо ва да ља оче ки ва ња ко је ће то 

услу ге њи ма пру жи ти јав на би бли о те ка, већ се све 
сво ди на то да они ко ри сте услу ге ко је им је би бли о-
те ка по ну ди ла у усло ви ма у ко ји ма се на ла зи.

У Ср би ји ни је уоби ча је на прак са да бу џет ске 
уста но ве, ме ђу њи ма и би бли о те ке, јав но об ја вљу ју 
фи нан сиј ске из ве шта је и да на тај на чин сви ма бу ду 
до ступ ни по да ци о сред стви ма ко ја се тро ше на ра-
чун по ре ских об ве зни ка.

А да ли се и са по сто је ћим сред ствима мо же по-
сти ћи бо ље ис ко ри шће ње? Искре но ве ру јем да је 
од го вор ДА! Штед ња, до ма ћин ско по сло ва ње и па-
жљив од нос свих пре ма за јед нич кој имо ви ни. Ево 
не ко ли ко при ме ра:
- Па жљи во ру ко ва ти би бли о теч ким је ди ни ца ма 

ка ко би што ду же тра ја ле.
- Во ди ти ра чу на да се не штам па све што се не 

мо ра, не го да се ко ри сте елек трон ске ко пи је до-
ку ме на та.

- Јед но стра но од штам па ни ли сто ви мо гу се упо-
тре би ти за проб ну штам пу ка сни је.

- Укљу чи ти оп ци ју „Eco mo de“ на штам па чу и на 
тај на чин ште де ти то нер.

- Оп ти ми зо ва ти број уре ђа ја ко ри шће њем мре-
жне опре ме (штам па ча, фо то ко пир ма ши на и 
слич но).

- Ре ци кли ра ти ста ру хар ти ју, ста кло, алу ми ни-
јум, гво жђе, пла сти ку.

- Ште де ти стру ју (за ме на по сто је ћих си ја ли ца 
ште дљи вим, во ди ти ра чу на код ку по ви не опре-
ме о то ме ког је енер гет ског раз ре да, про сто ре 
оп ти ми зо ва но гре ја ти и хла ди ти, за ме ни ти ло-
шу сто ла ри ју и по пра ви ти фа са ду).

- Ку по ва ти „brand na me“ ра чу нар ску опре му са га-
ран тим ро ком од нај ма ње три го ди не.

- Ра ци о нал но тро ши ти по тро шни ма те ри јал и 
сред ства за хи ги је ну.

- Ко ри сти ти во зи ла са нај ни жом це ном екс пло а-
та ци је.

- Огра ни чи ти те ле фон ске по зи ве. Мак си мал но ко-
ри сти ти елек трон ску по шту за ко му ни ка ци ју.

Ab stract
This pa per will show ba sic facts abo ut Bel gra de City Li brary � nan cing in year 2007 and 2008, fol lo wed 
by struc tu re of im por tant in co mes and ex pen di tu res.
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Град Го ди шњи из да так за би бли о те ку 
по гла ви ста нов ни ка у €

Бе о град 2,82

Праг 7,54

За дар 10,50

За греб 18,16

Хел син ки 50,50
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