БИБЛИОТЕКА „МИЛУТИН БОЈИЋ“
ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА 5
БЕОГРАД
ИЗВЕШТАЈ
О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ
БИБЛИОТЕКЕ ''МИЛУТИН БОЈИЋ'' У 2010. ГОДИНИ
-ЗАВРШНИ РАЧУНБиблиотека „Милутин Бојић“, као индиректни корисник буџетских
средстава, је у складу са Законом о буџетском систему 54/09 73/010I 101/10 и
прописима којима је ближе уређено буџетско рачуноводство и начин вођења
консолидованог рачуна трезора, као и одредбама члана 5. Правилника о начину
припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника
буџетских средстава (Сл. Гласник 51/07 и 14/08), саставила Завршни рачун за
2010. годину.
Резултати пословања и токови готовине за извештајни период, у складу
су са Планом прихода и расхода за 2010. годину, а који су конципирани и
пројектовани на основу Упутства за припрему буџета града Београда за 2010.
годину.
Планом прихода и расхода за 2010. годину утврђени су износи намењени
за одређене трошкове и издатке и набавку нефинансијске имовине.Средства
којима су финансирани трошкови су морала остати на нивоу 2009. године, тако
да у 2010. години није повећан обим финансијских средстава за зараде
запослених, нису исплаћиване јубиларне награде и слична давања.
Материјални трошкови, као што су електрична енергија, закупнина, трошкови
комуналних услуга, услуга комуникација и трошкови материјала, финансирани
су на истом нивоу као и у 2009. години, али упркос томе остварене су знатне
уштеде и дошло је, и у таквим условима, до реализације већег броја програма
него у 2009. години. Исто тако, средства намењена за финансирање посебних
програмских садржаја, културно-уметничких и образовних програма, остала су
на истом нивоу као и претходних година.
Финансијски показатељи пословања сведени на готовинску основу,
приказани су преко стања на појединачним рачунима.
2010. год.

2009. год.

Укупни приходи
25.594,Приходи из буџета
24.020,-

Напомена

26.596,25.533,- У 2010. години приход из буџета је
мањи за око 6%, јер су у 2009. год.
спровођене јавне набавке

Други приходи – Приходи од чланарине
1.133,1.063,-

I

ПРИХОДИ:
Износ у хиљадама
_____________________________________________________________
1.
Приход од буџета града
24.020,2.
Приход од чланарине
1.133,3.
Дотације и трансфери ГО Палилула
441,_____________________________________________________________
УКУПНИ ПРИХОДИ (1+2+3):
25.594,-

II
1.

РАСХОДИ:
1.1
Бруто плате
14.562,1.2
Доприноси на терет послодавца
2.611,____________________________________________________________
Укупно 1:
17.173,____________________________________________________________

2.
2.1
2.2

Накнаде у натури-превоз
695,Остали посебни расходи (накнаде
члановима Управног и Надзорног одбора
и новогодишњи пакетићи)
90,2.3
Отпремнине
1.223,___________________________________________________________
Укупно 2:
2.008,____________________________________________________________

3.
3.1 стални трошкови (струја, грејање,
комунални трошкови, телефон)
2.091,3.2 трошкови путовања
87,3.3 услуге по уговору (компјутерске услуге,
информативне и стручне услуге,
репрезентација и остале опште услуге)
1.298,3.4 специјализоване услуге (услуге културе)
499,3.5 Остали расходи
6,____________________________________________________________
Укупно 3:
3.981,4.
4.1 Текуће поправке и одржавање
1.452,4.2 Материјал (административни, материјал
за културу, материјал за домаћ. и угост.)
314,4.3 Набавка опреме за културу (библиотечки намештај,
столови, столице, полице, комоде)
331,4.4 Набавка књига из сопствених средстава
197,___________________________________________________________
Укупно 4:
2.294,___________________________________________________________
___________________________________________________________
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3+4):
25.456,___________________________________________________________
ДОБИТ:
138,___________________________________________________________

ДОПУНА УЗ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ БИБЛИОТЕКЕ
''МИЛУТИН БОЈИЋ'' ЗА 2010. ГОДИНУ

Укупно:
Текући приходи

25.594.-

Ск. Града:

Соп. Сред.

24.020,-

1.574,-

Текући расходи
25.456,24.020,1.436,___________________________________________________________________
Добит
138,0,138,Добит су наменска средства од Општине Палилула, намењена за
набавку канцеларијског намештаја која није реализована у 2010. години.

НАПОМЕНЕ И ОБРАЗЛОЖЕЊА
I

ПРИХОДИ
1. Приходи од буџета су смањени у 2010. години за 6% у односу на 2009.
годину и то у делу финансирања за јавне набавке у периоу до 31.05.2009.
године.
2. Приход од чланарине грађана је у 2010. години повећан за 6,548%.
3. Остварен је приход од општине Палилула који је наменски искоришћен у
износу од 141,- за набавку књига и 300,- за реновирање канцеларије за
коју смо повећали наш пословни простор (16,2м²).

Укупно учешће сопствених средстава у укупним приходима је 6,15%.
II

РАСХОДИ
1. Трошкови зарада су умањени због одласка две запослене по основу
социјалног програма, и за које је имањена дотација. Из сопствених
средстава су финансиране плате у износу од 314,-.
Укупни трошкови бруто плата су мањи за око 1% у односу на 2009. годину
2.1 Накнаде у натури су смањене за око 1%, јер имамо два радника мање од
јула 2010. године.
2.2 Исплаћена је накнада за чланове Управног и Надзорног одбора у износу
од 70,- и 20,- накнада за новогодишње пакетиће за децу запослених.
2.3 Исплаћене су отпремнине за две запослене у износу од 1.223,- које је
финансирала Скупштине града.

3.1 Смањени су издаци за сталне трошкове за 10,14% због трошкова
осигурања који нису у 2010. години финансирани, а били су у 2009.
години и то у износу од 174,-. Цена комуналних услуга је повећана у 2010.
години, као и цена електричне енергије, али су трошкови остали на истом
нивоу као и претходне године.
3.2 Трошкови путовања су у односу на 2009. годину смањени за 33,72%.
3.3 Трошкови компјутерских услуга износе 35,89% трошкова компјутерских
услуга из 2009. године, дог су услуге информисања остале на истом
нивоу. Стручне услуге су смањене и чине 55,8% од услуга у 2009. години,
а урађени су нови правилници (Правилник о заштити од пожара
Библиотеке „Милутин Бојић“ и Правилник о радној дисциплини и
понашању запослених у току рада). Трошкови репрезентације смањени
су у доносу на 2009. годину за 61,12%, док су трошкови осталих општих
услуга повећани за 28,63% (исплата по Уговору о делу за још једну
чистачицу која је ангажована у 2010. години).
Трошкови у 2010. години, у односу на 2009. годину, укупно су повећани за
6,95%.
3.4 Услуге културе – За реализацију истог броја програма као и у 2009.
години, утрошено је 64,47% од укупног износа средстава за услуге
културе из 2009. године.
4.1 Средства за текуће поправке и одржавање зграда и опреме су у 2010.
години повећана за 26%.
4.2 Трошкови за материјал су мањи за 9% него у 2009. години, и то због
уштеда у материјалима за саобраћај (трошкови за бензин).
4.3 Набавка опреме је у 2010. години била у складу са планом за 2010.
годину, где смо сопствена средства искористили за набавку исте, јер није
било финансијских могућности а нас финансира Скупштина града.
4.4 Набавка књига је у износу од 141,- финансирана од помоћи Општине
Палилула, док је износ од 56,- издбојен из сопствених средстава
Библиотеке.

