На основу члана 56 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) и члана 12 Правилника о поступку
припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број
125/2008)
Градско веће Града Ниша, на седници од 29.03.2011. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским
пословањем за 2010. годину Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш.
II Предлог решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским пословањем
за 2010. годину Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш доставља се
председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице
Скупштине Града
III За представникa предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша, одређујe се Небојша Васић, директор Установе Народне библиотеке „Стеван
Сремац“ Ниш.
Број: 346-20/2011-03
Датум: 29.03.2011. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
мр Милош Симоновић

На основу члана 37. Статута Града Ниша, ("Службени лист Града
Ниша", број 88/08),
Скупштина Града Ниша, на седници одржаној _______ 2011. године,
донела је

РЕШЕЊЕ

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским пословањем за
2010. годину Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш, број 01-170/11 од
16.03.2011. године, који је усвојио Управни одбор Установе, Одлуком брoj 01171/11, на седници одржаној 16.03.2011. године.
II
Решење доставити: Установи Народна библиотека „Стеван
Сремац“ Ниш, Управи за образовање, културу, омладину и спорт и Управи за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број:
У Нишу,

СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Председник
Проф. др Миле Илић

Образложење

На основу члана 15 Одлуке о оснивању Народне библиотеке „Стеван
Сремац“ Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 2/2011-пречишћен текст),
Управни одбор Установе је на седници одржаној 16.03.2011. године усвојио
Извештај о раду са финансијским пословањем Народне библиотеке за 2010.
годину број 01-170/11 од 16.03.2011. године и у складу са чланом 8 поменуте
Одлуке, доставио га Оснивачу.
Пословање Установе у 2010. години одвијало се према програму рада за
2010. годину. У току године уписано је скоро 2.000 нових чланова. Купљено је
4714 а поклоном набављено 1647 монографских публикација. Одржани су
бројни књижевни програми а на одељењу за децу приређиване су изложбе и
радионице. Одељење за матичне послове извршило је 40 надзора.
Имајући у виду да је Извештај о раду и пословању Народне библиотеке
„Стеван Сремац“ Ниш за 2010. годину сачињен у складу са важећим законским
прописима, циљевима садржаним у оснивачком акту Установе и пратећом
нормативом, Управа за образовање, културу, омладину и спорт
предлаже
доношење Решења као у диспозитиву.

Управа за образовање, културу, омладину и спорт
НАЧЕЛНИК
Ненад Гашевић

На основу чл. 30. Статута Народне библиотеке " Стеван Сремац " у Нишу,
Управни одбор Библиотеке на IV седници одржаној 16.03.2011.године,
једногласно је донео следећу
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Усваја сe ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОСЛОВАЊЕМ
Народне библиотеке „ Стеван Сремац „ у Нишу за 2010. годину ( бр. 01170/11 од 16.03.2011. године ).

У Нишу, 16.03.2011.године

За Управни одбор
------------------------------------Председник,
Миљана Игњатовић-Кнежевић

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ЗА 2010. ГОДИНУ

1.У 2010.години укупно су остварени приходи у износу од 60.914.000,00 и
то: средства из Буџета града у износу од 60.650.000,00 динара и сопствени и
остали приходи и примања у износу од 3.264.000,00 динара, Структура према
економској класификацији на четвртом нивоу, и то:

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ У 2010. години
1

ПРИХОДИ ОД БУЏЕТА ГРАДА

2

УКУПНИ ОСТАЛИ ПИХОДИ

3.264.000,00

ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ

340.000,00

ОД ДОНАЦИЈА

190.000,00

ОД УСЛУГА
ОД ЧЛАНАРИНЕ
ОД ЗАКУПА
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
3

57.650.000,00

УКУПНИ ПРИХОДИ (1+2)

97.000,00
2.092.000,00
49.000,00
496.000,00
60.914.000,00

ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ У 2010. години
Поз.
80
81

82
83

85
86

87
88

89

90

91

95

97

Конто
411000
100
412000
100
200
300
413000
100
414000
100
300
416000
100
421000
100
200
300
400
500
600
422000
100
423000
200
300
400
500
600
700
900
424000
200
900
425000
100
200
426000
100
300
400
600
800
900
431000
100
482000
100
200
511000
300
400

Опис
ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ
плате
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ
ПИО
здравство
незапосленост
НАКНАДЕ У НАТУРИ
маркице за превоз радника
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА
боловања на терет завода
Отпремнина и помоћ
НАГРАДЕ ЗА ЗАПОСЛ.
награда
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
платни промет
енергија
комуналне услуге
услуге комуникација
трошкови осигурања
закуп имовине и опреме
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
службени пут у земљи
УСЛУГЕ -УГОВОРИ
компјутерске
услуге образовања
информисање
стручне услуге
услуге за домаћ.,угостит
репрезентација
опште услуге
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
усслуге културе
остале специјализоване услуге
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ,ОДРЖАВ.
зграде
опреме
МАТЕРИЈАЛ
административни
за усавршавње
матер.за саобраћај
матер.за културу
материјал за хигијену
материјал за посебне намене
АМОРТИЗАЦИЈА
амортизација
ПОРЕЗИ И ТАКСЕ
порез
регистрационе таксе
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВ. ОБЈЕКТИ
капитално одржавање
пројектно планирање

БУЏЕТ
ГРАДА
38.168.000,00
38.168.000,00
6.832.000,00
4.199.000,00
2.347.000,00
286.000,00
590.000,00
590.000,00
4.983.000,00
4.983.000,00

2.450.000,00
154.000,00
1.625.000,00
172.000,00
343.000,00
131.000,00
25.000,00
144.000,00
144.000,00
421.000,00
65.000,00
123.000,00
103.000,00
30.000,00
100.000,00
14.000,00
14.000,00
73.000,00
26.000,00
47.000,00
435.000,00
141.000,00
95.000,00
63.000,00
136.000,00

0,00
0,00
0,00
538.000,00
488.000,00
50.000,00

Остали
извори
569.000,00
569.000,00
93.000,00
57.000,00
32.000,00
4.000,00
118.000,00
118.000,00
562.000,00
262.000,00
300.000,00
28.000,00
28.000,00
509.000,00
85.000,00
22.000,00
23.000,00
338.000,00
41.000,00
0,00
96.000,00
96.000,00
561.000,00
22.000,00
20.000,00
4.000,00
189.000,00
93.000,00
111.000,00
122.000,00
18.000,00
5.000,00
13.000,00
119.000,00
27.000,00
92.000,00
212.000,00
67.000,00
19.000,00
1.000,00

УКУПНО
38.737.000,00
38.737.000,00
6.925.000,00
4.256.000,00
2.379.000,00
290.000,00
708.000,00
708.000,00
5.545.000,00
262.000,00
5.283.000,00
28.000,00
28.000,00
2.959.000,00
239.000,00
1.647.000,00
195.000,00
681.000,00
172.000,00
25.000,00
240.000,00
240.000,00
982.000,00
87.000,00
20.000,00
127.000,00
292.000,00
123.000,00
211.000,00
122.000,00
32.000,00
5.000,00
27.000,00
192.000,00
53.000,00
139.000,00
647.000,00
208.000,00
19.000,00
96.000,00

12.000,00
113.000,00
5.000,00
5.000,00
70.000,00
67.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00

75.000,00
249.000,00
5.000,00
5.000,00
70.000,00
67.000,00
3.000,00
538.000,00
488.000,00
50.000,00

98
99

512000
200
515000
100

ОПРЕМА
административна
ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА
књиге и часописи

УКУПНО РАСХОДИ

381.000,00
381.000,00
2.621.000,00
2.621.000,00

245.000,00
245.000,00
46.000,00
46.000,00

626.000,00
626.000,00
2.667.000,00
2.667.000,00

57.650.000,00

3.251.000,00

60.901.000,00

I –ОБАЗЛОЖЕЊЕ ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА ЗА 2010.годину

Из буџета града Ниша у 2010.години пренета су средства у укупном износу од 57.650.000,-од
тога износ од 865.000,00 су наменска средстава Министарства за културу за учешће у
реализацији пројекта библиотеке, а који су реализовани преко града и то: за остварење
матичне функције библиотеке износ од 365.000,00 динара; за међународни скуп ''Библиотека
без граница'' износ од 200.000,00 и за пројекат ''Дигитализација библиотечке грађе'' у износу
од 300.000,00. Остатак у износу од 56.785.000,- су средства из буџета града.
Остале приходе библиотека је остварила у износу од 3.264,000,00 динара а са следећом
структуром:
1- Из Министарства културе за учешће у реализацији пројеката за децу ''Библиотека је супер
место'' у износу од 50.000,00 динара
2-Од донација је приходовано 190.000,00 динара, од различитих донатора
3- Остали трансфери од других нивоа власти-Републике у износу од 290.000, динара за
једнократну помоћ запосленима.
4-Од услуга копирања и коричења остварено је 97.000,00
6-Од чланарине читаоца остварен је приход од 2.092.000,00
7-Од закупца и осталих прихода је остварен приход од 49.000,00
8-Меморандумске ставке за рефундацију расхода укупно износе 496.000,00, а чине их
рефундације за боловања (породиљско и боловање преко 30 дана ) у износу од 262.000,00 и
рефундација расхода телефона у укупном износу од 234.000,- динара.

II- ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОСТВАРЕНИХ РАСХОДА ЗА 2010.годину
У 2010. години поред редовних активности значајо додатно ангажовање било је на
реализацији пројеката ''Библиотека је супер место'', организацији међународног
библиотечког скупа ''Библиотека без граница'', добијању свих потребних дозвола за израду
главног пројекта за надоградњу, реконструкцију зграде библиотеке,као и набавци
професионалног скенера за дигитализацију библиотечке грађе.Такође почетком године је 7
запослених напустило библиотеку у оквиру реализације програма смањења броја запослених,
тако да су наведени резултати постигнути са значајним ангажовањем постојећих запослених.
На трошење срестава у 2010. години значајан је утицај светске кризе и недовољна срестава
из буџета града, као и ограничења за поједине врсте трошкова. Због тога су током године више
пута из буџета града смањиване одобрене апропријације због недовољних прилива у буџету,
тако да ни планиране-одобрене апропријације нису реализоване.

1. ПЛАТЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
На почетку 2010.године имали смо 70 запослених, и један радник коме мирује радни однос,
јер је на функцији већника. Од укупног броја радника, 7-оро је напустило библиотеку у марту
месецу по програму рационализације.
За расходе за запослене у 2010. години потрошено је укупно 51.943.000,00 динара и то: из
буџета града 50.573.000,- из сопствених извора 1.080.000.- и 290.000.- према Одлуци Владе РС.
1.1-Конто-411100. Из срестава града за зараде запошљених радника исплаћено је 12 плата у
износу од 38.168.000,-, и из сопствених извора још 569.000,- динара, што укупно износи
38.737.000,- динара
1.2.Конто-412000 Доприноси на зараде запослених су исплаћени из буџета града у износу од
6.832.000- и још 93.000,- из сопствених средстава., што је укупно 6.925.000,- динара.
1.3.Конто-413100 За накнаде у натури исплаћено је укупно 708.000,00 динара и то: за маркице
за превоз запослених на посао и са посла исплћена у износу од 590.000,- из средстава града и
још 90.000,- из сопствених средстава за картице које су изван прве зоне, као и за припадајући
порез. Из сопствених средстава је за новогодишње пакетиће за 12 детета радника библиотеке
плаћено 28.000,- динара.
Незмирене су обавезе за картице за превоз радника износе 270.000,00 динара за месеце
октобар,новембар и децембар 2010. године.
1.4.Конто-414100 За исплате накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова за
боловање преко 30 дана исплаћено је 262.000,- динара.
1.5.Конто-414300- Отпремнина запосленима због одласка по социјалном програму из
средстава града исплаћена је у износу од 4.983.000,- динара. Из сопствених средстава
исплаћена је помоћ запосленима у износу од 10.000,- динара.
1.6.Конто-414400 Остале помоћи запосленима у укупном износу од 290.000,00 исплаћена је
помоћ од 5.000,00 нето у складу са закључком Владе број 116-5040/2010 од 08.07.2010.
1.7.-Конто-416100 Награде запосленима и посебни расходи за чланове управног и надзорног
одбора из редова запосленик из сопствених средстава исплаћен је износ од 28.000,- динара.
2. СТАЛНИ ТРОШКОВИ
За сталне трошкове потрошено је укупно 2.959.000,- и то: из буџета града 2.360.000,- из
средстава за матичност износ од 90.000,- и из сопствених средстава 509.000,- динара.
Структура сталних трошкова је следећа:
2.1 -Конто 421100- Трошкови платног промета износе 154.000.- из буџета града и 85.000.осталих извора.
2.2-Конто-421200- Трошкови енергије у износу од 1.625.000.-из буџета града и 22.000,- за
трошкове енергије из сопствених извора, а чине је: трошкови струје у износу од 311.000,- и
трошкови централног грејања у износу од 1.336.000.- динара
2.3 Конто -421300 комуналне услуге у износу од 172.000,- из буџета града. и 23.000,- из
осталих извора.

2.4-Конто -421400- За трошкови комуникација у 2010. години потрошено је укупно 681.000,- и
то: износ од 260.000.-из буџета града, из средстава за матичност библиотеке износ од 83.000-и
338.000,- из сопствених средстава.
Према врсти трошкова њихова структура је: за телефон износ од 409.000,-; за интернет услуге
105.000-; за мобилне телефоне 104.000,- и за пошту 63.000,-.
Напомена: Трошкови телефона су значајно умањени уградњом мобилног гет-веја од месеца
септембра. Део наведених трошкова телефона је рефундаран у износу од 234.000,- од
запослених радника.
2.5-Конто -421500 Трошкови осигурања укупно износе 172.000.- динара и то: из буџета града
124.000,- из средстава за матичност библиотеке 7.000,-и из сопствених извора у износу од
41.000.-динара, а за осигурање зграда и опреме радника и аутомобила.
2.6- Конто 421600- Закуп имовине и опреме је потрошено 25.000,- из буџета града за закуп
сале за приказивање филма Casa Barili и одржане промоције.
Напомена: Део сталних трошкова за елекртичну, топлотну енергију, за комуналне услуге
изношења смећа, воде, еко таксе, накнаде за градско грађевинско земљиште
за месеце
октобар и новембар 2010.године нису измирени, већ су ове обавезе пренете у наредну годину.

3. ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
Конто *422100 –за трошкови путовања потрошено је укупно 240.000,-динара и то: из буџета
града 62.000,-; из средстава за обављање матичне функције 82.000,-и 96.000,-динара из
сопствених средстава. Значајан износ ових средстава је утрошен за 2 радника који су према
захтевима библиотечке струке похађали иструктивне и консултативне семинаре у Народној
библиотеци Србије у трајању од по 5 дана.
4. УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
За услуге по уговору су потрошено је укупно 982.000.-и то из следећих извора:
- из буџета града Ниша износ од 191.000,- динара ;
- за пројекат ''Библиотека без граница,'' износ од 200.000,00 динара
- за пројекат ''Библиотека је супер место'' износ од 35.000.- ;
- за обављање матичноси библиотеке износ од 30.000,00 динара;
- за пројекат ''Библиотека без граница,'' износ од 200.000,00 динара
- и остатак из сопствених средстава.
Структура трошења срестава је следећа:
4.1-Конто- 423200- Компјутерске услуге у укупном износу од 87.000.-и то: из буџета града
60.000,00; из средстава за матичност 5.000,00 и из сопствених средстава 22.000,00-динара, а за
одржавање инсталираних софтвера (библиотечког Нибиса и рачуноводствених програма).
4.2-Конто -423300-Услуге образовања у износу од 20.000.- из сопствених средстава за стицање
звања неопходних у библиотечкој делатности као и захтева примене савремане технологије и
праћења новина у прописима и њиховој практичној примени.

4.3-Конто-423400-Услуге информисања у укупном износу од 127.000.- и то: из средстава за
пројекат ''Библиотека без граница'' и 123.000,- за штампање зборника радова и 4.000,- из
сопствених извора.
4.4-Конто-423500 -За стручне услуге потрошен је укупан износ од 292.000,- и то : за ауторске
хонораре 163.000,-; износ од 82.000,- за трошкове вођења спора за задужбину Владике
Јеронима и са закупцем и за накнаде члановима управног и надзорног одбора из представнике
оснивача потрошен је износ од 47.000,00 динара.
4.5-Конто -423600 - Угоститељске услуге потрошено је укупно 123.000,00 динара за пре свега
за потребе учесника књижевних и ауторских програма као и за реализацију пројеката''
Библиотека без граница'' и библиотека је супер место'' остале госте библиотеке изван Ниша и
то: из буџета града у износу од 19.000,-; за смештај ино-учесника Библиотека без граница у
износу од 11.000,- динара и остатак из сопствених извора у износу од 93.000,-динара
4.6- Конто -423700 -Трошкови репрезентације износили су укупно 211.000,- динара и то: из
буџета града 35.000-; из средстава пројекта ''Библиотека без граница'' за кетеринг за учеснике
скупа 67.000.- и још 109.000 из сопствених извора. Структура трошкова је: промо материјал о
библиотеци, а за обележавање међународног скупа библиотекара, за награде за учеснике на
конкурсу Књига за децу, као и за коктеле поводом дана библиотеке и обележавања
библиотечке славе и госте библиотеке.
4.7-Конто-423900-Остале опште услуге у износу од 122.000.-из сопствених средстава за
исплату плата и накнада за градски превоз војницима на цивилном служењу војног рока и
остале опште услуге.
5. СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
Конто 424000-Потрошено је укупно 32.000,- и то: из буџета града 14.000,- за документовања
рада библиотеке и још 18.000,- из сопствених прихода.
6. ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
За текуће поправке и одржавање потрошено је укупно 192.000- и то: 73.000,- из буџета града
и 119.000,-из сопствених средстава. Средства су потрошена за:
6.1.-Конто-425100-Одржавање зграде у износу од 26.000.-за гетвеј из буџета града и 27.000,из сопствених средстава за санацију,водоводне и канализационе мреже у санитарном чвору,
као и одржавање електричних инсталација.
6.2.-Конто-425200 одржавање опреме у укупном износу од 139.000,- и то из буџета града
47.000,- и 92.000 из сопствених извора. Износ за одржавање опреме је ове године већи, јер смо
због удара грома имали знатно оштећење компјутерске и електро опреме, као и каско оправка
аутомобила.
7. МАТЕРИЈАЛ
За трошкове материјала потрошено је укупно 647.000,- и то из буџета града 315.000,-; из
средстава за обављање матичности библиотеке 120.000,-; из пројекта ''Библиотека је супер
место'' износ од 15.000,- и из сопствених прихода 197.000,- динара. Према економској
класификацији њихова структура је следећа:

7.1.- Конто-426100 За административни материјал (канцеларијски материјал и тонери) за 2010.
годину потрошено је укупно 208.000,- динара и то из следећих извора: износ од 116.000- из
буџета града, из средстава за матичност библиотеке износ од 25.000,- из пројеката дечјег
одељења 12.000,-динара и 55.000- из сопствених извора.
7.2- Конто -426300 За материјал за усавршавање запослених је потрошено је из сопствених
средстава износ од 19.000.7.3.- Конто -426400 За матријал за саобраћај потрошено је укупно 96.000.-за покриће
трошкова аутомобила, бензин и средства за одржавање аута, а пре свега у сврху обављања
послова матичности библиотеке.
7.4.- Конто -426800 Материјал за хигијену потрошен је у износу од 75.000.- и то 63.000- из
буџета града и 12.000 из сопствених средстава.
7.5- Конто -426900 Материјал за посебне намене је потрошен је у укупном износу од
249.000.-и то: из буџета града и 136.000.- динара; из пројеката ''Библиотека је супер место''
износ од 3.000,- и из сопствених извора 110.000,- динара. Ова средстава намењена за
набавку дневне и периодичне штампе за потребе читаонице и библиотечких огранака у износу
од 120.000,- као и набавку библиотечког материјала за вођење евиденија набављених књига
као и вођење евиденције о позајмљивљању књига и чувању у износу од 50.000,-; за
књиговезачи материјал којим се коричење, лепе оштећене књиге и за очување и архивирање
библиотечког фонда у износу од 53.000,- и остало у износу од 23.000,- динара.
8. АМОРТИЗАЦИЈА
Обрачунати су трошкови амортизације на терет сопствених трошкова у износу од 5.000,- за
сразмерно учешће сопствених прихода у односу на укупне приходе.

9. ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
Конто-482000. За порезе и таксе потрошено је укупно у износу од 70.000.- из сопствених
прихода и то: за ПДВ за извршене услуге копирања књига, које се не износе и не позајмљују
из библиотеке, за услуге коричења и кирије као и за плаћање локалне комуналне таксе, таксе
за регистрацију возила и пореза на имовину за примљене донације.

10. ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

Конто- 511000 За зграде и грађевинске објекте потрошено је 538.000,- динара из буџета
града.
10.1. Конто 511300-Капитално одржавање зграда у 2010. години плаћено је 488.000,- динара
за замену прозора и портала, за обавезу пренету из 2009. године.
.

10.2-Конто- 511400-Пројектно планирање- За добијање сагласности и издавања услова за
реконструкцију и надогрању Завода за заштиту споменика културе Ниш, плаћено је
50.000,00 динара из средстава буџета града.
Напомена: За урађен пројекат детаљног плана реконструкције и надоградње који је урађен
крајем 2010. године у износу од 944.000,- динара, а обавеза је за плаћање у целости пренета
за 2011. годину.

11. МАШИНЕ И ОПРЕМА
За набавку машина и опреме потрошено је укупно 626.000,- и то из средстава за матичност
библиотеке износ од 43.000,-; из пројекта за дигитализацију по решењу министарства
културе износ од 300.000,- динара и 38.000,- из буџета града и из средстава прикупљених
донацијама у износу од 190.000,- динара и 55.000,-динара из сопствених средстава.
11.1.-Конто-512200 –Набављена је следећа административна опрема:
-3 клима уређаја у вредности од 92.000,- 2 компјутерска УПС-а,у вредности од 43.000,-;
- штампач-скенер у износу од 29.000,
- штампач ХП2050 у износу од 5.000,-3 рачунара са мониторима и професионални фото апарат за документовање одржаних
кљижевних и других манифестација у библиотеци.
Такође је уплаћен аванс за набавку професионалног скенера за дигитализацију периодичних
публикација и ретке и старе књиге у износу од 338.000,- динара из средстава буџета града.
Напомена: Неисплаћени део за професионални скенер у износу од 1.013.000,- раелизован је
у 2011. години.

12. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Конто-515000 За књиге и часописе у библиотеци потрошено је укупно 3.959.000,- и то: из
буџета града 3.861.000,- и 98.000.- из сопствених средстава. за редовно одржавање и попуну
библиотечког фонда, чиме је библиотечки фонд значајно увећан . Део од 824.956,84 динара
су обавезе створене у 2009. године за набавку књига и часописа, а које су плаћене у 2010.
години.
Напомена: Нерализоване, а уговорене обавезе из 2010.године за набавку књига износе
460.000,00 динара и теретиће трошкове у 2011. години.

У Нишу,16.02.2011.

Народна Библиотека
______________________
директор,Небојша Васић

