
На основу члана 44 и 78. Закона о култури ( ''Службени гласник РС'' број 72/2009, 
13/2016 и 30/2016-исправка) и члана 67. став 1. тачка 31. Статута града Ужица (''Службени 
лист града Ужица'' број 25/17- пречишћен текст) Скупштина града Ужица, на седници 
одржаној ________2018.године, доноси 

 
ОДЛУКУ 

 
I Усваја се Извештај о раду Народне библиотеке Ужице за 2017.годину који је 

Управни одбор Народне библиотеке усвојио Одлуком број 87 од 27.02.2018.године. 
II Решење ступа на снагу даном доношења. 
III Решење доставити Народној библиотеци и Градској управи за послове органа 

града, општу управу и друштвене делатности. 
 

Република Србија 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 022- 44/18 
___________2018. године                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

У ж и ц е                                                                                  Бранислав Митровић 
                                                                                                  

О б р а з л о ж е њ е 
Чланом 44. Закона о култури прописано је да Управни одбор установе усваја 

годишњи извештај о раду и пословању. 
Чланом 78. Закона о култури прописано је да установе културе и други субјекти у 

култури који се финансирају или суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне 
покрајине и јединице локалне самоуправе, дужни су да, у року од 15 дана по завршетку 
програма односно пројекта за који су додељена буџетска средства, а најкасније до краја 
текуће године, поднесу извештај о реализацији тих културних програма и пројеката и 
доставе доказе о наменском коришћењу финансијских средстава органу који је одобрио 
средства за финансирање њихових програма и пројеката.Установа је дужна да најкасније 
до 15. марта текуће године, поднесе извештај о раду и извештај о финансијском 
пословању за претходну годину 

Чланом 67. став 1. тачка 31. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града 
усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је 
оснивач или већински власник град. 

Управни одбор Народне библиотеке је на седници одржаној 27.02. 2018.године, 
усвојио Годишњи извештај о раду Народне библиотеке за 2017.годину и доставио га 
оснивачу ради давања сагласности. 

Градско веће на седници одржаној 28.03.2018.године утврдило је предлог одлуке о 
усвајању Извештаја о раду Народне библиотеке и предлаже Скупштини да овај предлог 
размотри и усвоји. 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ 

ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народна библиотека Ужице 

Ужице, Трг Партизана бр.12 

031/514-578,  nbiblio@ptt.rs 

МБ: 07190697, ПИБ: 101615423 

Ужице, 26.02.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА  УЖИЦЕ 

Трг партизана 12 

31000 Ужице 

Телефон                  031 514 578  

Телефон-телефакс   031 515 588 

e-mail: nbiblio@ptt.rs 

Web site: www.biblioteka-uzice.rs 



Извештај о раду Народне библиотеке Ужице за 2017. годину  

 

2 

 

 

Садржај: 

 

1. Увод………     ……...…………………………………………………………………………….......3 

    1.1. Историјат установе, циљеви и мисија…………………………………………………….....3 

    1.2. Правни основ за обављање делатности установе…………………………………….....…..3 

    1.3. Делатностустанове…………………………………………..………………………...……  . 4 

    1.4. Организациона структура установе   ……………………….….……………………………4 

    1.5. Начин финансирања  …………………………………………………………………………5 

 

2. Извештај о извршењу годишњег плана рада (програмски  део)...................………………6 

    2.1. Програмске активности и пројекти реализовани из средстава буџета Града (Табела 1а) 

………...............................................................................................................................................…..6 

    2.2. Програмске активности и пројекти реализовани из сопствених средстава и других 

извора.....................................................................................................................................................7 

    2.3. Програмске активности и пројекти који нису реализовани, а били су предвиђени 

годишњим планом рада   ……………………………………………………………………....….... 9 

    2.4. Програмске активности и пројекти који су делимично реализовани…………………….. 9 

    2.5. Програмске активности и пројекти који су реализовани током године, а нису били 

предвиђени годишњим планом рада    ……………………………………………………………...9 

    2.6. Програмске активности и пројекти реализовани ван матичног подручја   …………….. ..9 

    2.7. Програмске активности и пројекти реализовани на основу међународне сарадње............9 

    2.8. Програми других установа или појединаца који су се одвијали у установи у уступљеним 

терминима   ………………………………………………………………………………………….10 

    2.9. Оцена реализованог програма од стране стручне јавности. 

   

 3. Кадровски услови (људски ресурси)........................................................................................22 

    3.1. Стање запослених…………………………………………………………….……………...22 

    3.2. Број и структура запослених према правилнику о систематизацији…….……………….23 

    3.3. Промене стања запослених у току године …………………………………………………23 

 

4. Стање основних средстава………..………………….………………………………………...23 

    4.1. Просторни услови рада……………………..………………………………………………..23 

    4.2. Стање објеката и опреме………………………………………………………...…………..23 

    4.3. Реализација капиталних пројеката, набавка основних средстава и инвестиционо 

одржавање објеката и опреме……………………………………...................…………………….24 

    4.4. Текуће одржавање објеката и опреме……………………………………...……………….24 

 

5. Финансијски извештај…………………………………………………......................………...24 

    5.1. Остварење прихода…………………………………...............……………………………...24 

    5.2. Извршење расхода…………………………………..............……………………………….24 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај о раду Народне библиотеке Ужице за 2017. годину  

 

3 

 

 
1.УВОД 

 

1.1.Историјат установе, циљеви и мисија 

 

Година оснивања Читалишта у Ужицу  се узима као година оснивања Народне 

библиотеке Ужице, па тако можемо рећи да је библиотека основана 1856. године. Политичка 

превирања и ратови су доводили до честих прекида у раду а континуитет у раду се успоставља 

након Другог светског рата. Данас је Библиотека модерна установа културе са око 200.000 

књига, преко 500 наслова периодике, богатом збирком некњижне грађе и Интернет клубом. 

Суграђанима нуди обиље информација из свих области знања. Од 2004. године је у систему 

узајамне каталогизације и део је обједињене базе података COBIB.SR. Поред електронског 

каталога COBISSNBU корисници имају приступ информацијама из електронских база: 

Медијска архива – Ебарт, Кобсон, СЦИ индекс и правним базама као и електронским 

изворима који су доступни преко академске мреже. Више података о раду библиотеке 

доступно је преко сајта www.biblioteka-uzice.rs, Facebook странице и Youtube канала установе. 

Мисија: Народна библиотека Ужице је савремени библиотечко-информациони центар 

Златиборског региона и Града Ужица који у пружању услуга поштује начело равноправности 

и омогућава доступност услуга за све групе корисника без обзира на њихов пол, веру, 

националност, језик, друштвени положај и др. Библиотека подржава доживотно учење, 

културни напредак појединаца, својим едукативним програмима омогућава развој 

информационе писмености појединаца и група у локалној заједници. Матична је библиотека за 

јавне, школске и специјалне библиотеке Златиборског региона и Града Ужица, посвећена ја 

развоју и осавремењавању струке.  

Визија: Народна библиотека Ужице ће настојати да у складу са својом мисијом развија 

и унапређује своје услуге, богати књижни и некњижни фонд, ради на заштити старе и ретке 

књиге, објављује дела из своје рукописне збирке, дигитализује вредна дела из културне 

баштине и савременог стваралаштва, учествује у културном развоју локалне заједнице и 

својим програмима  доприноси разноврснијој и квалитетнијој културној сцени Града. 

Библиотека ће настојати да унапреди своју издавачку делатност, као и квалитетан интернет 

приступ поузданим изворима информација и базама података.  

1.2. Правни основ за обављање делатности установе регулисан је следећим правним 

актима: 

 

-  Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16-исправка) 

-  Закон о библиотечко-информационој делатности ("Службени гласник РС" бр. 52/11)   

-  Закон о обавезном примерку публикација ("Службени гласник РС" бр. 52/11, 13/16)   

-  Закон о старој и реткој библиотечкој грађи ("Службени гласник РС" бр. 52/11)  

-  Закон о издавању публикација ("Службени гласник РС", број 37/91; 53/93; 67/93; 48/94; 

135/04; 101/05)   

-  Закон о културним добрима ("Службени гласник РС", бр. 71/94)  

-  Закон о јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 42/91; 71/94; 79/05)   

-  Закон о задужбинама и фондацијама ("Сл. гласник РС" бр.88/10; 99/11)   

-  Закон о јавној својини ("Сл. гласник РС" бр. 72/11)   

-  Закон о ауторском и сродним правима ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011 и 119/2012 

од 17.12.2012. године)  
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- Уредба о условима које треба да испуњавају примерци ауторских дела и предмета 

сродних права који се депонују, уношење у евиденцију и депоновање ауторских дела и 

предмета сродних права и садржају евиденције депонованих ауторских дела и предмета 

сродних права, код надлежних органа ("Сл. гласник РС", бр. 45/2010 од 03.07.2010. 

године)  

-  Правилник о националним стандардима за обављање библиотечко-информационе 

делатности ("Сл. гласник РС", бр. 39/2013) 

-  Закон о раду ("Сл. гласник РС",  бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 и 

113/2017)    

-  Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама 

("Сл. гласник РС", бр 44/01; 30/02; 34/02; 69/02; 78/02; 05/05; 60/07; 54/08) 

 

 

1.3.Претежне делатности Библиотеке: 

 

- 91.01 – делатност библиотеке и архива 

- 91.03 – заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских 

локација, зграда и личних туристичких споменика 

- 58.11 – издавање књига 

- 58.13 – издавање новина 

- 58.14 – издавање часописа и периодичног издања 

- 58.19 – остала издавачка делатност 

- 18.14 – књиговезачке и сродне услуге 

- 47.61 – трговина на мало књигама у специјализованим продавницама 

- 47.62 – трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у специјализованим 

продавницама 

- 82.30 – организовање састанака и сајмова 

- 74.30 – превођење и услуге тумача 

- 82.11 – комбиновање канцеларијско-административне услуге 

- 82.19 – фотокопирање, припремање докумената и друга специјализована канцеларијска 

подршка 

- 47.63 – трговина на мало музичким и видео записима у специјализованим продавницама. 

 

1.4. Организациона структура установе 

Народна библиотека Ужице представља мањи колектив где су сви запослени директно 

одговорни директору. Организациона структура Библиотеке састоји се из Одељења 

библиографске обраде, Завичајног одељења, Одељења матичне службе, Одељења периодике, 

Одељења стручне књиге, Интернет клуба, Позајмног одељења за децу, Позајмног одељења за 

одрасле, Огранка у Севојну, Огранка у Рибашевини и Карану, Књиговезнице, Службе за 

одржавање зграде и хигијене и Одељења за рачуноводство. 

      

 

         



Извештај о раду Народне библиотеке Ужице за 2017. годину  

 

5 

 

 

Библиотека има статус матичне бибилиотеке за Златиборски округ (врши стручни 

надзор над свим типовима библиотека у Округу). Има три књижна огранка: Севојно, 

Рибашевина и Каран. 

1.5. Начин финансирања 

Народна библиотека Ужице је индиректни корисник буџетских средстава Града Ужица 

– Градска управа за послове органа Града, општу управу и друштвене делатности. 

Финансирање Библиотеке остварује се из следећих извора: 

- Оснивач – Град Ужице 

- Република Србија 

- Други извори (Национална служба за запошљавање, донације и сл.) 

 

Оснивач – Град Ужице финансира основну делатност библиотеке – зараде запослених, 

посебне програме које усвоји Скупштина града, као и материјално финансијско пословање 

установе за потребе нормалног одвијања редовне делатности. 

Република – ресорно министарство културе финансира материјалне трошкове матичне 

делатности, као и посебне програме који се одаберу кроз форму конкурса 

Друге изворе чине: сопствени приходи, по основу чланарине, приходи по основу издавачке 

делатности, донације, спонзорства и сл. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Д и р е к т о р 

       

            

            

               

Одељење 

библиографске 

обраде 

 Завичајно 

одељење 

 Матична 

служба 

 Одељење 

периодике 

 Одељење 

стручне књиге 

 

     

               

Интернет клуб 
 Позајмно 

одељење за 

децу 

 Позајмно 

одељење за 

одрасле 

 
Књиговезница 

 
Рачуноводство 

 

     

               

   

Огранак у 

Севојну 
 

Огранак у 

Рибашевини 
 

Огранак у 

Карану 
      

Служба за 

одржавање 

зграде и 

хигјене   
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2.ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

УЖИЦЕ ЗА  2017. ГОДИНУ 

 

У складу са развојем библиотекарства, информационе писмености и стандарда за развој 

библиотека, поред законом прописаних функција: набавке, обраде, чувања и давања на 

коришћење књига, листова, часописа, научних радова, некњижне грађе; рада на 

популаризацији књиге и читања; пружања услуга коришћења интернета и претраге 

електронских каталога и база доступних преко интернета; надзора и унапређења рада у 

библиотекама Златиборског округа, Народна библиотека Ужице је реализовала низ активности 

у циљу подизања реномеа установе и задовољења потреба корисника за новим садржајима. 

Рад Народне библиотеке одвијао се у складу са усвојеним Програмом рада за 2017. годину и у 

складу са законским и подзаконским актима који регулишу ову област. 

 

2.1. Програмске активности и пројекти реализовани из средстава буџета Града 

Ужица: 

– Реализован је пројекат „Млади у библиотеци” суфинансиран из средстава буџета Града 

по Конкурсу за омладинске пројекте и Уговору о финансирању II 55-176/17-11 (16.08.2017) са 

55000,00 РСД а укупна вредност пројекта је 123.830,00 РСД. За потребе пројектних 

активности купљен је фотоапарат Soni DSC-HY60B; 

– У огранку у Рибашевини је одржано предавање: „Праћење стања и структуре воћарске 

пољопривреде, препоруке и стручни савети на унапређењу производње, смернице у избору 

агротехничких и помотехничких мера“ у организацији НБУ и ПССС Ужице као наставак 

активности у оквиру пројекта „Знање је имање” из 2016. године; 

– 7. октобар 2017. године одржана је 39. по реду Књижевна манифестација „Одзиви 

Пауну“
1
 у организацији Народне библиотеке Ужице; 

– Књижевна награда „Милутин Ускоковић”
2
 је додељена 04.05.2017. год. за конкурс из 

2016. године; 

– Штампан је роман „Кару“ Стојана Стива Тешића; 

– Штампан је „Међај“ бр. 98/99/100; 

– Народна библиотека Ужице  је приредила изложбу  „Чудесни Андрић“ (поводом 125 

година од рођења Иве Андрића); 

– Библиотека је имала претплату на правну базу ИПЦ (Информативни пословни центар) 

и један улаз на Базу Службеног гласника РС; 

                                                 
1
 Овогодишњи добитник Паунове награде је Петар Матовић (Пожега) за збирку песама „Из срећне 

републике“. На манифестацији je гостовало шест песника Златиборског округа: Борис Тановић (Ужице), 

Милуника Митровић (Косјерић), Миљко Митровић (Косјерић),  Бојан Марјановић (Ужице) - Стихове Између два 

рата говорио рецитатор Павле Веселиновић, Гордана Боранијашевић (Нова Варош). У пратећем програму 

Манифестације учествовали су:  ученици ОШ „Миодраг Миловановић-Луне“ Рибашевина (рецитовање 

одабраних стихова Паунове поезије), Музичка школа „Војислав Лале Стефановић“, Гудачки квинтет: Шуберт - 

песма Дивља ружица (на Гетеове стихове), изводе Катарина Тасић, сопран и Михаил Миљевић, гитара, Етно 

удружење „Завичај“ Злакуса (певачка група, фолклорни ансамбл и дует фрулаша) Изложба: Копије фресака – 

иконе на платну, матурски радови ученика Уметничке школе Ужице, ментора проф. Јелене Гускић. 
2
 Лауреат Милош Јововић из Београда за приповетку Diziem Marta, друго место Животије Поповић из Скорице  за 

приповетку Pestis justinianus,треће место  Дејан Вукићевић из Београда за приповетку Изврнута рукавица или 

старо место. У Међају ће бити објављено још 7 приповедака:Тежина пепела - Славиша Обрадовић, Приједор; 

Разговор – Александра Ђуричић, Београд; Путовање мртвог сневача Лукијана Успенског – Даница Столић, 

Београд;  Тежак дан – Предраг Станковић, Лесковац; Зелена Серафинина кућа –Душица Миловановић Марика, 

 Београд; Три пера – Мирко Јовановић, Стара Пазова, Прича из Шенбрунског парка –Витомир Ћурчин, Зрењанин. 



Извештај о раду Народне библиотеке Ужице за 2017. годину  

 

7 

 

– Реализоване су и друге програмске активности према плану и програму за 2017. године.  

Детаљи о одржаним књижевним вечерима, трибинама, предавањима  могу се погледати на 

сајту Библиотеке www.biblioteka-uzice.rs. 

 

 

Табела 1а. Преглед реализованих програмских активности/пројеката из средстава 

будџета Града Ужица у 2017. години 

 

 

Р. 

бр. 

 

Назив програмских 

активности/пројеката 

 

Планирано из 

буџета Града 

 

Извршено из буџета Града 

 

1. Часопис „Међај“ 
200.000,00 

 

182.876,67 

2. Периодика 
90.000,00 

 

58.070,02 

3. Књижевне вечери 
40.000,00 

 

26.719,47 

4. Изложбе 
40.000,00 

40.000,00 

 

5. Награда „М.Ускоковић“ 
100.000,00 

95.299,74 

 

6. Oдзиви Пауну 
30.000,00 

29.152,90 

 

7. Дечије радионице 
100.000,00 

100.000,00 

 

 

     

2.2. Програмске активности и пројекти реализовани из сопствених средстава и 

других извора: 

 

Организовани стручни семинари у Народној библиотеци Ужице за библиотекаре 

Златиборског региона: 

–„Библионица – креативност за библиотекаре изван кутије” – аутор Весна 

Александровић, акредитован семинар за 2017. год. (НБС); 

– „Недоумице из каталошке праксе”– аутор Ана Савић (НБС); 

–„Библиотечке услуге за особе треће животне доби” – аутори Добрила Бегенишић и 

Јелена Бени, акредитован семинар за 2017. год. (НБС); 

–  28. новембар – Форум БДС-а на тему: Положај библиотечке струке и улога БДС у 

побољшању тог положаја. На Форуму се расправљало о положају библиотечке струке код нас 

и проблемима укидања радних места и гашења библиотека – пример библиотеке у Ариљу. 

Председник БДС-а др Богдан Трифуновић је активно учествовао у заштити положаја 

библиотеке а на форуму су договорени кораци које ће Друштво наставити да предузима у 

циљу побољшања положаја струке. Овом састанку је присуствовало 35 библитекара 

Златиборског региона. Више детаља може се наћи на http://bds.rs/wordpress/?p=2283 (преузето 

17.01.2018). 

Библиотекари Народне библиотеке Ужице су присуствовали следећим семинарима који 

су организовани у другим местима: 

– „GAMIFICATION Коришћење игара у библиотекама, актуелни трендови ИФЛА и 

АЛА у јавним библиотекама и упознавање са принципима коришћења игара и гејмификације 
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за унапређење пословања библиотека” (семинар Виртуелне библиотечке мреже одржан у Бањи 

Врујци у организацији Интернет Клуба Љиг); 

– „Ко то тамо прича” аутор и реализатор Весна Вуксан, ( Универзитетска библиотека 

Београд), семинар је одржан у Пожеги; 

–„Практикум за коришћење националних интернет домена .RS и .СРБ“ која је одржана 

у Чајетини у организацији Интернет Клуба Љиг; 

–„Информационо-комуникационе технологије и иновативни сервиси у библиотекама“, у 

Библиотеци Града Београда; 

–XIV међународна конференција БДС-а „О чему говорим када говорим о библиотекама: 

заговарање, промовисање, лобирање”, Библиотекарско друштво Србије, Београд. 

Библиотекари Народне библиотеке Ужице су посетили 62. сајам књига у Београду и 

Форум библиотекарског друштва Србије “1000 идеја за библиотечку делатност: како 

библиотеке да (пре)узму кључ у своје руке”.  

     Библиотекари Народне библиотке Ужице су излагали на стучним семинарама и 

међународним конференцијама: "Књига, визија, стварност". (Друштво библиотекара 

Републике Српске, Јахорина); „Унапређењу библиотечких услуга корисницима оштећеног 

вида“ у Народној библиотеци Србије,  Београд; на Округлом столу у организацији  Библиотеке 

„Вук Караџић“  Пријепоље (Тема округлог стола: Наши роми...); на Библионету 2017. године, 

Београд, Заједница матичних библиотека и Библиотека града Београда (Тема скупа: 

Информационо-комуникационе технологије и иновативни сервиси у библиотекама); на 

Регионалној конференцији која је одржана на Златибору у хотелу Мона, а у  организацији 

Дневног центра „Пљевља“ и Основне школе „Димитрије Туцовић“ из Чајетине (Тема 

конференције: „Употреба асистивне технологије у образовању и социјалној и дечијој 

заштити“)
3
;  на XIV међународној конференцији БДС-а.  

Настављена је реализација раније започетих пројеката: 

  – „Култура за све“ (девета година), финансиран од стране Министарства економије и 

локалног развоја РС – путем Конкурса за јавне радове. Пројекат је трајао 3 месеца, у току 

реализације тог пројекта привремено су запослене 4 особе са инвалидитетом, са средњом 

стручном спремом које су радиле на достави књига и дигитализацији.  

– „Електронски приступ заштитнику грађана“, Пројекат се реализује од 2011. године,  

захваљујући донацији Владе Краљевине Норвешке (компјутер, штампач, скенер) и сарадњи 

Библиотекарског друштва Србије, Заштитника грађана Србије и Библиотеке. Уторком у 

периоду од 11 до 13 сати грађани остварују видео комуникацију са представницима 

Заштитника грађана у Београду.  

– Настављене су активности по пројекту „Пронађи и користи информацију“, 

суфинансираном у 2014. години од Министраства културе и информисања РС. 

– Настављене су активности по пројекту „Кликни и упознај дигиталне изворе 

информација: информатичко описмењавање особа средње и старије животне доби“, 

суфинансираном у 2012. години од Министраства културе и информисања РС. 

– Настављене су планиране активности и услуге намењене слепим и слабовидним 

лицима. У ту сврху је приређена библиографија звучне књиге и књиге на Брајевом писму; 

– Издања Народне библиотеке Ужице у 2017. години: 

                                                 
3
 Конференција је организована у оквиру пројекта „ Подршка инклузивном образовању и образовању за 

свакодневни живот деце и младих са сметњама у развоју у Србији и Црној Гори“. Пројекат је део програма 

Прекограничне сарадње финансиран од  Европске Уније, реализују га Дневни центра „Пљевља“ из Пљеваља и 

Основне школе „Димитрије Туцовић“ из Чајетине,  прате га Канцеларија Европске Уније  у Србији и Канцеларија 

Европске Уније у Црној Гори. 
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Стојан Стив Тешић – Кару, 

Наталија Боровић – Портрети душе, 

Јелена Лончаревић – 23. мај, 

„Корак библиотеке: часопис за културу и библиотечко-информациону делатност“.  бр. 2,  

главни уредник Драгослава Родаљевић, 

„Међај“ бр. 98/99/100, главни уредник Зоран Јеремић, 

         – Библиотека је наставила рад на дигитализацији часописа „Међај“, „Златиборски скаут“, 

Златиборски соко“ и „Златибор – народни лист“. 

 

2.3. Програмске активности и пројекти који нису реализовани, а били су 

предвиђени годишњим планом рада за 2017. годину 

 

Због недостатка финансијских средстава нису реализоване следеће планиране 

активности:  

– Није објављена „Антологија ужичког песништва“ аутора Зорана Јеремића, пројекат 

није суфинансиран по Конкурсу за савремено стваралаштво у 2017. години код Министарства 

културе и информисања РС. 

–  Због поскупљења просечне цене књиге купљено је мање књига него у претходној 

години (мање 196 књига).   

Остале активности су реализоване по Плану и програму за 2017. годину. 

 

          2.4. Програмске активности и пројекти који су делимично реализовани – све 

активности су у целости реализоване, као и сви пројекти; 

 

          2.5. Програмске активности и пројекти који су реализовани током године, а нису 

били предвиђени годишњим планом рада – све програмске активности и пројекти који су 

реализовани су и планирани; 

 

2.6. Програмске активности и пројекти реализовани ван матичног подручја  

 

– 25. октобар – на 62. сајму књига у Београду  у сали „Борисав Пекић“ промовисана су 

издања Златиборског региона
4
; 

– У Вишеграду у Библиотеци „Иво Андрић“ гостовала је изложба „Чудесни Андрић“ 

(поводом 125 година од рођења Иве Андрића), 

– У Српској централној библиотеци „Просвјета“ у Фочи гостовала је изложба „Чудесни 

Андрић“. 

 

2.7. Програмске активности и пројекти реализовани на основу међународне 

сарадње 

 

–„Студијска посета институцијама и библиотекама Европске уније у Бриселу“ – 

библиотекарка позајмног одељења је путовала као ЕУТЕКА библиотекар са 12 

библиотекара из Србије, учествовала је и у студијској посети библиотекара из ЕУтека мреже 

институцијама и културним центрима земаља чланица Европске уније у Београду. Том 

приликом је посетила Иститут „Сервантес“, „Гете“ институт, Институт за италијанску 

културу, Аустријски културни форуми и Аустријски Институт. Студијска посета организована 

                                                 
4
 Промовисани су наслови: Музеј Ужичке републике 1941 / Р. Папић, Ратни дневник пуковника Стевана 

Туцовића, Кару / С. Тешић, Осмех родне године / Р. Поповић , Певање из вика / Д. Големовић, Драган Димић , 

Пецајући старом пругом до Вишеграда / Д. Филиповић. Програм водила Анђа Бјелић 
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је на основу иницијативе Делегације ЕУ да повеже активне библиотеке са институтима и 

културним центрима земаља чланица ЕУ верујући да је та сарадња у обостраном интересу. 

Институт „Сервантес“ је библиотекама поклонио годишње чланске карте своје библиотеке 

„Хосе Јеро“, те је сада наша библиотека у могућности да својим корисницима понуди богат 

библиотечки фонд овог института на шпанском језику који броји до 10.000 наслова. На 

ЕУтека рачунарима НБУ могуће је изнајмити електронске и аудио књиге на шпанском, али ће 

кроз систем међубиблиотечке размене бити могуће позајмити и штампане публикације; 

Остварени су директни контакти и створене могућности за сарадњу библиотеке и других 

наведених центара. 

– Делегације ЕУ у Србији кроз пројекат EУТЕКА – ЕУ кутак у Народној библиотеци 

Ужице је дала на коришћење на 5 година ПС-рачунар за претраживање званичних података о 

ЕУ, радни сто и столицу и литературу о Европској унији и путу Србије у ЕУ. 

 

2.8. Програми других установа или појединаца који су се одвијали у установи у 

уступљеним терминима 

 

        – Од 24. фебруара до 18. априла, на Дечјем одељењу, реализована је пролећна школа 

цртања за основце. Креатор плана и програма наставе цртања је Срђан Стаменковић, 

илустратор Политикиног Забавника и Математичког листа. Настава цртања организована је 

сваког петка, у четири термина, односно за четири групе деце; 

–12. маја одржана је Свечана додела диплома полазницима школе цртања, а у Холу је 

отворена изложба њихових радова. У септембру, Срлетова школа цртања наставила је са 

радом у истом термину; 

– 8. јуна је отворена Изложба радова студената Учитељског факултета у Ужицу; 

– Богат музичко-драмски програм изведен је 8. јуна на Дечјем одељењу. Програм су 

припремили и извели  учитељ Бранислав Пауновић и ученици 4-2 одељења ОШ „Душан 

Јерковић”; 

– У току јула, у сарадњи са Центром за едукацију „Маштаоница”, два пута седмично 

организоване су радионице менталне аритметике – СуанПан. СуанПан је образовно развојни 

програм који је намењен деци од 5 до 14 година и који има за циљ развијање свих потенцијала 

код деце: пажње, концентрације, меморије, самопоуздања. Одржано је 8 радионица на којима 

је учествовало око 200 деце. 

          –Позоришна представа „С оне стране дуге” премијерно је изведена на Дечјем одељењу 

22. децембра 2017. Представа је пројектна активност Удружења инвалида церебралне и дечје 

парализе Ужице. Десет афричких животиња незадовољних сопственим изгледом – животом у 

Африци, желе то да промене тако што ће проћи испод дуге и постати оно што заправо желе. 

На том путу спознају себе и схватају да је лепо бити оно што већ јесу – посебне и различите. 

„С оне стране дуге” једна је од награђених активности на конкурсу фондације Жане 

Борисављевић „Ухвати живот” (Образовање плус). Аутор текста и редитељ је Радован 

Павловић. Представа је изазвала велико интересовање, па Читалиште није могло да прими све 

заинтересоване.   

Основна делатност: 

Библиотека је током године имала 71233 посета за све своје садржаје и фондове и то:  

– 55580  посета за позајмицу 151650 публикација ван библиотеке; 

– 11235 посетa читаоницама у току којих је коришћено  8481 књига и 54179 бројева 

листова и часописа; 

– 4418 посета програмима Библиотеке (књижевним вечерима, изложбама, креативним 

радионицама и др.).  

– Библиотека је имала 19734 претраге електронског каталога у току 2017. године. 
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– Сајт библиотеке је био посећен 19802 пута у току године. 

– Faceboоk страницу Библиотеке прати 1781 особа, а Youtube канал је имао 515 прегледа 

за месец дана. 

Рад Библиотеке у осталим подручјима одвијао се у складу са усвојеним Програмом рада 

за 2017. годину. Библиотека је набављала библиотечко-информациону грађу и изворе, 

обезбеђивала је приступ базама података, базама  ЕБАРТ – медијска архива, ИПЦ – правна 

база Информационо пословног центра, Интернет приступ бази Службеног листа РС, КОБСОН 

– база пуног текста стране стручне периодике (35.000 наслова), СЦИндекс и др., вршила 

промоцију читања, наставила са реализацијом започетих пројеката у претходним годинама. 

Народна библиотека Ужице обавља матичне функције над библиотекама на територији 

града Ужица и општинама Ариље, Бајина Башта, Косјерић, Нова Варош, Пожега, Прибој, 

Пријепоље, Сјеница и Чајетина и 69 школских библиотека над којима врши стручни надзор, 

едукацију и предлаже мере унапређења. Матична служба је организовала два акредитована 

семинара и једно стручно предавање за библиотекаре Златиборског округа и стручне раднике 

НБУ. 

Попуњавање фонда 

          Народна библиотека Ужице је по свим основама увећала свој фонд за 4340 књига. 

Последњи додељењни инвентарни број за монографске публикације, књижна грађа,  у  2017. 

години је 000237417. Следи статистички преглед приновљених књига. 

 

Преглед новонабављених књига по начину набавке: 

 

 

 

 

           *откуп Министарства културе и информисања РС 

 

Преглед  новонабављених  књига у 2017. г. по УДК* групама 

Група 

УДК 

0 1 2 3 5 6 7 821 

(100) 

821 

.163.41 

82-93 81 9 Укуп. 

Бр. к. 126 147 80 373 100 129 183 1305 883 680 40 294 4340 

 

          *Универзална децимална класификација знања 

 

Преглед расподеле новонабављених књига по одељењима 

ОДЕЉЕЊЕ КЊИГА И СЛИКОВНИЦА 

ОДРАСЛИ 2245 

ДЕЧЈЕ 843(121 СЛИК.) 

Куповина ОМК* Поклони 

суграђана 

Поклон 

аутора 

Поклон 

издавача 

Обавезни  

примерак 
Укуп. 

1593 1258 1241 50 60 138 4340 
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НАУЧНО 348 

ЗАВИЧАЈНО 235 

СЕВОЈНО 566 (41 СЛИК.) 

РИБАШЕВИНА 102 (8 СЛИК.) 

ПЕРИОДИКА 2 

УКУПНО 4340 (170 СЛИК.) 

                                                                                  

Структура укупног књижног фонда 2017. по УДК групама 

Група 

УДК 

0 1 2 3 5 6 7 8 9 Укуп. 

Књига 3187 

 

6572 1424 11855 2583 5769 3662 153384 8898 197334 

 

Набавка и каталогизација некњижне грађе и извора у 2017.год. 

ВРСТА НЕКЊИЖНЕ ГРАЂЕ БРОЈ ПРИМЕРАКА 

CD, CDR и DVD 18 (књ. инв. 722000349-475) 

БРОШУРЕ, КАТАЛОЗИ, СЕПАРАТИ, 

КАРТОГРАФСКА ГРАЂА, МУЗИКАЛИЈЕ, 

ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА, АЛБУМИ и 

ОСТАЛА НК ГРАЂА 

191 

 

 (књ. инв. 020000248-020000438) 

Укупно инв. јединица  209 

 

 

Набавка  периодичних публикација у 2017. години: 

 

Новине (дневне, 

сл.листови, недељници) 

Часописи Остало (годишњаци, 

алманаси календари, 

зборници, стрипови) 

Страна 

периодика 

Укупно 

13 29 5 * 47 

 

*Преко Кобсон базе корисницима је омогућен приступ страним стручним часописима у 

електронској форми. 

 

По одељењима периодика је распоређена на следећи начин:  Дечје и огранак у Севојну 

добијају по један наслов за децу, Одељење стручне књиге 2 наслова, Рачуноводство 3 наслова, 

Завичајно 11 наслова и Одељење периодике 35 наслова. Политикин забавник, Вести, Ужичка 
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недеља, Ужички зборник, Историјска баштина се добијају по 2 примeрка и смештени су на 

различитим одељењима библиотеке. 

 

Начин набавке 

 

         

   

 

 

По приспећу неколико наслова чије издавање или достава касни, биће испуњен стандард 

којим је прописана набака  минимум 50 наслова текуће  периодике годишње. 

         У COBISS бази је евидентирано 548 наслова серијских публикација (записа). Број унетих 

инв. бројева у бази је 4190, последњи инв. број је 010007122 и 721000011 (звучни часописи).  

Библиотека је корисницима пружала услуге и омогућила коришћење електронских 

извора са даљинским приступом: Правна база Службеног гласника РС, ИПЦ база 

Информационог пословног центра, Архива најтиражнијих дневних листова и недељника од 

2003 до данас – EBART,  Сервис стране стручне периодике и е-књига КоБСОН (35000 насл.), 

СЦИндекс- Српски цитатни индекс и ДОИ-Србија, и друге базе у слободном приступу. 

Библиографска обрада библиотечке грађе и извора у 2017. години у бази COBISSNBU. 

База COBISSNBU је увећана за 6011 записа од чега је креирано 389 а 5622 преузета за све 

типове грађе (укупно записа у локалној бази има 77958). Највећи LN=78277 се везује за инв. 

бр. 237417 за новонабављену књигу за 2017. годину (ЈН 2/2017 део ове набавке достављен 

након 30.01.2018.  биће обрађен у 2018. год.). 

 

        Уписани корисници у 2017. г. (укупно 5431) 

 
 

 

 

 

 

        Коришћење фондова по групама корисника (посете)    

                                                                 

Одељење Предшколци и 

основци 

Средњо-

школци 

Студенти Запосл. Остали Укупно 

Позајмна 

одељења 

13241 5458 3516 16254 17111 55580 

Одељ. Стр. 

књиге 

19 143 1998 613 615  3388 

Завичајно     2329
 

2329
 

Периодика 324 1 71 1841 2654 4891 

Интернет     627 627 

УКУПНО 13584 5602 5585 18708 23336 66815 

Kуповина Поклон 

 

Размена 

 

Сопствена 

издања 

Обавезни 

примерак 

Укупно 

19 12 6 1 9 47 

ученици студенти запослени остали укупно 

2542 306 1463 1120 5431 
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Коришћење укупног фонда библиотеке (број позајмљених књига ван библиотеке) 

 

Позајмно за 

одрасле 

Дечје  Књига на страним 

језицима 

Огранци Укупно 

105042 34168 168 12272 151650 

 

 

Број позајмљених књига у читаоницама 

 

Одељење стручне књиге Завичајно Укупно 

7080 1401 8481 

 

Услуге у електронским сервисима и позајмица CDR и  DWD 

Претраживање базе 

(COBISSNBU) 

Народне библиотеке 

Ужице преко 

COBIS/OPAC и 

mCOBIS  

Претраживање у 

базама пуног 

текста: Параграф/нет, 

СЦИндекс, Медијска 

архива Ебарт, КоБСОН и 

коришћење интернета 

Позајмица 

CDR и  DWD 

Преузети 

електронски 

документи 

19808 1670 305 150 

 

Статистика коришћења периодике, листова, новина и часописа по одељењима 

Одељење 

стручне књ. 

Завичајно  Дечје одељење и 

Севојно 

Периодика Укупно 

264     4869 324 48722 54179 

 

Током 2017. године у базу COBISSNBU је унето 104  годишта листова и часописа, 194 

нова инв. броја, 20 старих – ретро унос, 7 бројева за звучне часописе; креирана су 173 записа 

аналитике. 

 

    Најчитаније књиге домаћих аутора: 

1. Арзамас – Ивана Димић 

2. Лутка од марципана – Мухарем Баздуљ 

3. Олујни бедем – Дејан Стојиљковић 

4. Твој анђео чувар – Мирјана Бобић Мојсиловић 

5. Кад звона занеме – Влада Арсић 
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Најчитаније књиге страних аутора: 

1. Човек по имену Уве – Фредерик Бакман 

2. Моја генијална пријатељица – Елена Феранте 

3. Жена црвене косе – Орхан Памук 

4. Полиција – Ју Несбе 

5. Моја борба Том I – Карл Уве Кнаусгор 

 

У 2017. години износ чланарине и других врста услуга био је: 

 

- Годишња породична чланарина     700,00 рсд 

- Годишња чланарина за пензонере     600,00 рсд 

- Годишња чланарина за децу      400,00 рсд 

- Годишња чланарина у огранцима    300,00 рсд 

- Месечна чланарина     200,00 рсд 

- Групна (минимум 10 чланова)  200,00 рсд 

 

За чланове Удружења дистрофичара и параплегичара, Удружења слепих и слабовидих, 

Удружења оболелих од мултипле склерозе, Удружења глувих и наглувих, Удружења 

дијабетичара, Удружења ветерана и ратних војних инвалида 1990, деци са посебним 

потребама, деци предшколског узраста, ученицима првог разреда ОШ, као и трудницама – 

чланарина је бесплатна. Члановима Клуба 3 одобрава се попуст од 50%, тако да годишња 

чланарина износи 300,00 рсд. 

Позајмно одељење за одрасле 

  У току 2017. године уписано је 3367 корисника. Набављенo je 2245 књигa. Приликом 

набавке, тежило се да буду задовољене потребе свих категорија корисника Позајмног одељења 

за одрасле. Поред редовних активности, запослени су свакодневно вршили индивидуалну 

обуку корисника за коришћење библиотечко-информационих извора (COBISS/OPAC, SCIndex 

Антологија светске књижевности...). Учествовали су у представљању установе и њене 

делатности ученицима средњих школа који су организовано посетили Библиотеку. Активно је 

рађен одабир књига за јавне набавке и Откуп Министарства културе и информисања, обрада 

текућег и ретро фонда. Организовано је посећен 62. Међународни сајам књига у Београду где 

су се запослени упознали са текућом издавачком продукцијом.  

Две библиотекарке су стекле лиценце за COBISS3/каталогизацију, основни и напредни 

ниво, а једна библиотекарка је добила звање виши дипломирани библиотекар. 

Одељење је објавило радове у више стручних часописа и зборника: 

Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића за 2016. годину, Инђија 

(2017), Корисници библиотечких услуга, Београд: БДС, 2017, Корак библиотеке: часопис за 

културу и библиотечко-информациону делатност, Крагујевачко читалиште: информативни 

лист Народне библиотеке „Вук Караџић “, Год. 22 (2017) бр. 44. 

 

Дечје одељење 
У току ове године, учлањено је 1559 корисника. Набављено je 843 књигe и 121 

сликовнице.  Приликом набавке, тежило се да буду задовољене потребе корисника и млађег и 

старијег узраста. 

          Дечје одељење је током године имало 2520 посета свим програмима без посета за 

позајмицу грађе.  

Један библиотекар  је стекао лиценцу за COBISS3/каталогизацију основни ниво, а један 

је добио звање виши дипломирани библиотекар. 
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Током године организоване су креативне радионице за децу у оквиру којих су кроз 

интерактивне и стваралачке активности обрађене разноврсне теме и обележени важни датуми 

током године: Светски дан дечје књиге, Светски дан књиге и ауторских права, Дан европских 

језика, Дан писмености, Дан планете Земље, Дан људских права, Светски дан заштите 

животиња , Дечја недеља и др.   

Током јесени, сваког петка, Народна библиотека Ужице и Центар за едукацију НС Про 

Гроуп Нови Сад организовали су бесплатне радионице за прваке. Радионице су обухватале: 

читаоницу и причаоницу енглеског језика, дечје представе, пројекције бајки на енглеском 

језику. 

 У жељи да се код деце уз читалачке активности подстакне и креативност, крајем 

децембра, традиционално се, у сарадњи са ОШ „Душан Јерковић”, на Дечјем одељењу 

организује маскенбал. Маскенбал је такмичарског карактера и окупља ученике трећег 

разреда.Тема маскенбала је: „Главни јунак једне књиге”. Победници маскенбала награђени су 

вредним и атрактивним књигама и бесплатном годишњом чланарином. 

          Пројекат „Зелена прича Народне библиотеке Ужице” нашао се у најужем избору на 

овогодишњем конкурсу за Зелену библиотеку (IFLA Green Library Award). Библиотекарка овог 

одељења је излагала рад на међународном стручном скупу на Јахорини (БДРС), учествовала је 

и на 14. међународној конференцији БДС-а у Београду у оквиру постер сесије.  

 

Одељење обраде и набавке библиотечке грађе и извора 
Поред редовног посла на библиографској обради књига и друге библиотечке грађе и 

извора, радница овог одељења је била активна у раду БДС-а, председник је Подружнице БДС-

а за Златиборски округ, председник је Матичне комисије за стицање виших стручних звања у 

библиотечко-информационој струци и координатор Стручног већа НБУ.  

Организовала је Форум БДС-а на тему: Положај библиотечке струке и улога БДС у 

побољшању тог положаја. На Форуму се расправљало о положају библиотечке струке код нас 

и проблемима укидања радних места и гашења библиотека – пример библиотеке у Ариљу. 

Више детаља може се наћи на http://bds.rs/wordpress/?p=2283 (преузето 17.01.2018). 

Објавила је радове у: Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића за 

2016. годину, Инђија (2017),  Корак библиотеке, бр. 2 (2017). Главни је и одговорни уредник 

часописа „Корак библиотеке: часопис за културу и библиотечко-информациону делатност“,  

бр. 2, октобар 2017. године. Часопис је евидентиран у ISSN бази, а за 9 стручних прилога у 

овом броју урађена је УДК класификација. Часопис  се може погледати и преузети на адреси 

http://www.biblioteka-uzice.rs/korak_biblioteke.htm (дана 17.01.2018), има ISSN 2466-524X 

(Online), излази једном годишње.  

          Рад Матичне комисија за доделу виших стручних звања у библиотечко-информационој 

делатности НБУ: Комисија је заседала  три пута у току године на захтев Народне библиотеке 

Ужице за три кандидата. Комисија је утврдила да кандидати испуњавају услове прописане 

Правилником за доделу виших звања. Републичка комисија за доделу виших стручних звања у 

библиотечко-информационој делатности је доделила за два дипломирана библиотекара из 

НБУ звање виши дипломирани библиотекар и за једног звање дипломирани бибиотекар 

саветник. Иста комисија је доделила звање виши дипломирани бибиотекар за још три 

дипломирана билиотекара која су поднела захтев у 2016. години. Матична комисија за доделу 

виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности НБУ је заседала  и по 

захтеву Народне библиотеке из Пожеге и дала позитивно мишљење али Републичка комисија 

је одбила наведени. Матична комисија Народне библиотеке Ужице за утврђивање предлога за 

доделу виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности је радила у саставу: 

Драгослава Родаљевић, председник, Душица Мурић, члан и Мирјана Црнчевић, члан. 

Извештај о раду Комисије саставила Драгослава Родаљевић. 
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       Запослаена је координатор испред НБУ са VBS-ом (Виртуелна библиотека Србије), 

посредује у пријави стручних радника за похађање курсева у организацији VBS-а, уређује 

локалне шифрарнике, нумераторе, књиге инвентара и привилегије запослених стручних 

радника у бази COBISSNBU. 

 Координира је у обезбеђивању ЦИП-а и ИСБН-а за монографска издања Библиотеке (за 

2 збирке песама и један роман) и УДК класификацију и ЦИП чланака (за 9 чланака) по 

потреби помаже и другим издавачима из региона у обезбеђивању ИСБН-а и ЦИП-а. 

 

     Одељење периодике  
Током 2017. године Народна библиотека Ужице набављала је 47 наслова текуће периодике 

путем куповине, размене, поклона, као обавезни примерак и сопствено издање. По приспећу 

неколико наслова чије издавање или достава касни, биће испуњен стандард којим је прописана 

набака најмање 50 наслова текуће периодике годишње. 

       Тренутно је у COBISSNBU базу унето 548 наслова периодичних публикација са 4190 

годишта (инвентарних бројева). 

       Услуге Одељења за периодику користило је 4567 корисника (1 ученик, 71 студент, 957 

службеника, 884 радника и 2654 осталих чланова, претежно пензионера). На коришћење је 

дато 47872 броја новина, недељника и службених листова; 850 бројева часописа; 5 пута 

преузимани су садржаји из електронске базе Службеног гласника и 20 пута из Кобсон базе. 

Oбјављен је рад Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића за 2016. 

годину, Инђија (2017), при чему је тема изложена на 14. Међународној конференцији БДС-а у 

Београду. 

У оквиру Еутека пројекта осмислила је и реализовала манифестацију „Дан отворених 

врата о Европској унији“ за ученике средњих школа и  трибину намењену младима.  

У Народној библиотеци Ужице одржала је предавање „Библиотека и информационе 

технологије“ за ученике четвртог разреда Техничке школе из Ужица. 

        

Одељење стручне књиге  

Одељење стручне књиге НБУ је приновило 348 публикација, реализовано је 96 

међубиблиотечких позајмица. Ово одељење је надгледало рад интернет клуба у ком је било 

627 корисника и имало је 42 месечне чланарине. Реализовано је 168 позајмица књига на 

страним језицима за 144 корисника. Читаоницу је користило 3388 корисника и позајмило 7080 

публикација. Часописе у овом одељењу користило је 266 корисника. За кориснике Библиотеке 

у току године претраживне су базе КОБСОН, СЦИндекс,  Google scholar, па је у марту (1-3. 03. 

2017.) преузето 18 чланака из КОБСОН базе страних часописа и послато мејлом корисницима. 

Запослени са овог одељења су објавили радове у : Корак библиотеке, бр. 2 (2017), 

Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића за 2016. годину, Инђија (2017).  

Запослене библиотекарке у Одељењу стручне књиге су учествовале на 14. Међународној 

конференцији БДС-а у Београду и приредила изложбу „Чудесни Андрић“ која је осим у НБУ 

гостовала у Фочи и Вишеграду;  

Једна радница је поихађала напредни курс за COBISS3/ каталогизацију и добила одговарајуће 

привилегије. 

 

Завичајно одељење 

На Завичајном одељењу Народне библиотеке Ужице обављане су законом предвиђене 

активности са циљем прикупљања, обраде, давања на коришћење и популарисања грађе која 

припада Завичајном одељењу. Набавка је вршена поклоном, разменом, куповином, обавезним 

примерком, издвајањем из постојећег фонда, копирањем, преузимањем садржаја из других 
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извора. Фонд је приновљен са 235 монографских и 6 серијских публикација. У легат Митра П. 

Митровића унете су 82 књиге као поклон породице. 

Урађен је Каталог ужичких издања и прибављен обавезни примерак за Сајам књига у 

Београду. На Сајму је представљено издаваштво Златиборског округа, а промоцију је водила 

Анђа Бјелић. 

Урађена изложба: “Чудесни Андрић”- 125 година од смрти Иве Андрића, изложба је 

гостовала у Вишеграду и Фочи. 

Запослена је излагала рад на округлом столу завичајних одељења  у Библиотеци “Вук 

Караџић” у Пријепољу (Тема „Наши Роми..”)   

Објавила је рад у Корак библиотеке: часопис за културу и библиотечко-информациону 

делатност, (2017) бр. 2.  

Запослена на овом одељењу је руководила реализацијом пројекта: Култура за све- (траје 

9 година) намењен инвалидима и особама са посебним потребама. 

Вршен је стручни надзор у народним и школским библиотекама у Бајиној Баштим, 

Прибоју – Кратово, Бања и огранак Стари Прибој, Чајетини, Сјеници и Пријепољу, заједно са 

запосленим у Матичној служби.     

 

Матична служба  

Обављање матичних функција Народна библиотека Ужице вршила је у складу са 

Законом о библиотечко-информационој делатности и према усвојеном Плану рада на 

територији Златиборског округа. Функције матичности вршио је запослени у матичној служби, 

директор и други запослени по потреби. Средства за обављање планираних активности 

доступна су од априла 2017. године. 

Извршено је 31 надзора над стручним радом и то у шест јавних општинских библиотека,  

једном специјалном библиотеком и 24 школске библиотеке на региону. 

У Централни регистар библиотека Србије уписане су 3 библиотеке: ОШ „Сава 

Јовановић Сирогојно“, Сирогојно, ОШ „Миливоје Боровић“, Мачкат, Гимназија „Јездимир 

Ловић“, Сјеница. 

        Састанак директора општинских библиотека Златиборског округа одржан је 10. априла 

2017. у просторијама Народне библиотеке Ужице. Тема су били Годишњи извештаји о раду за 

2016. годину и Планови рада за 2017. годину. Размењена су искуства и могући начини 

сарадње, договорено је да се спроведе анкета о понуђеним акредитованим семинарима за 

стручно усавршавање.  

 Редовно су евидентиране статутарне и промене у руководећем кадру у библиотекама 

Златиборског округа и документи о променама су прослеђени Матичној служби НБС.  

 Народна библиотека Ужице реализовала је 3 семинарa за стручно усавршавање 

запослених. Одржано је предавање „Пронађи праву информацију“ у више основних и средњих 

школа. 

Директор и представници НБУ присуствовали су скупштинама Заједнице матичних 

библиотека Србије. 

Пружана је инструкторска и менторска помоћ колегама из матичне надлежности НБУ 

који су полагали стручни испит за библиотекаре (2) и школске библиотекаре (2).     

Након похађања курсева, Лиценцу за креирање библиографских записа у COBISS 3 

систему добило је 6 библиотекара (4 почетни и 2 напредни ниво). Курс за COBISS позајмицу 

похађала су 2 библиотекара.  

Подружница Библиотекарског друштва Србије за Златиборски округ одржала је два 

састанака у сарадњи са Матичном службом НБУ
5
  

                                                 
5
 Састанку одржаном 28. новембра у просторијама Народне библиотеке Ужице присуствовао је председник 

Друштва а тема је била „Положај библиотечке струке и улога БДС у побољшању тог положаја“. 
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Запослени је објавио рад у Корак библиотеке бр. 2 (2017) и приредио је изложбу 

„Чудесни Андрић“ (поводом 125 година од рођења Иве Андрића),  

Запослени је радио на дигитализацији часописа „Међај“, „Златиборски скаут“, 

Златиборски соко“ и „Златибор – народни лист“. 

 Поводом дописа Народне библиотеке Ариље о намери укидања Народне библиотеке 

Ариље и оснивања нове установе „Центар за библиотечко-информационе делатности, културу 

и туризам Ариље“, предузете су активности у оквиру ингеренција матичне библиотеке у циљу 

поштовања законитости и задовољавања потреба грађана општине Ариље у библиотечко-

информационој делатности. Извештај са састанка као и Допис директора НБУ прослеђени су 

Министарству културе и Матичној служби Народне библиотеке Србије. 

Настављен је рад на пројекту „е-приступ Заштитнику грађана“ и на пословима везаним 

за јавне набавке у НБУ. 

 

 

         Књижни огранци  

Огранак у Севојну је током 2017. године  имао 584 приновљених публикација од чега је 

35 сликовница, уписано је 414 корисника (254 ученика, 13 запослених, 6 студената и остали 

141). Током маја и јуна месеца организоване су групне посете деце из вртића „Маслачак“ из 

Севојна, кроз креативно-едукативне радионице
6
 врешена је популаризација књиге, развијање и 

подстицање дечије маште.  

У књижном огранку у Севојну било је 3419 посета, а позајмљено је 8391 публикација. 

Најчитанији наслови: Цицкове авантуре, Бојана Димитровски; Чудесни подвизи Азбучка 

Првог у тридесет слова, Дејан Алексић; Онлајн девојка, Зои Саг; Орлови рано лете, Бранко 

Ћопић. 

       Одрасли – најчитаније кљиге: Молитва за опроштај, Јелена Бачић Алимпић; Кад звона 

занеме, Влада Арсић; Утвара, Ју Несбе; Седам сестара, Лусинда Рајли. 

        Библиотекарка која ради у Севојну похађала је све семинаре у организацији НБУ, 

посетила је 62. сајам књига у Београду. 

       Запослена је објавила рад у Корак библиотеке, бр. 2 (2017).     

Током 2017. године у Рибашевини набављено је 110 публикација од чега је 10 

сликовница, уписан је 91 корисник (деца 62, запослени 13, студенти 6, 10 остали). 

У књижном огранку у Рибашевини забележено је 1415 посета и 3879 услуга.Током 

марта, априла, септембра и октобра месеца организоване су групне посете деце ОШ Миодраг 

Миловановић Луне“ Рибашевина, са наставницом српског језика, разредним старешинама и 

учитељицама нижих разреда.  

Приликом посета реализоване су едукативно-креативне радионице Мозгалице 

(загонетке, питалице, додај реч на крају стиха да се римује).  

Настављена је сарадња са Пољопривредном саветодавном и стручном службом Ужице 

(ПССС Ужице).  

Одржана је 39. по реду Књижевна манифестација „Одзиви Пауну“ у организацији 

Народне библиотеке Ужице
7
.  

Библиотекарка са позајмног одељења за одрасле је радила у огранку према предвиђеном 

плану. 

 

                                                                                                                                                                     
 
6
 Организоване су радионице: Прича у сликама, Дружионица, Растимо са књигом, Чудесни подвизи Азбучка 

Првог у тридесет слова, Јесен у библиотеци, Читај ми 
7
 Овогодишњи добитник Паунове награде Петар Матовић (Пожега) за збирку песама „Из срећне републике“. 
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Заштита библиотечке грађе – књиговезница 

У 2017. год. у одељењу књиговезнице укоричена су 74 тома периодике: Политика 1 – 12 

томова; Службени гласник за 2016. год. – 4 књ., Службени гласник за 2017. год. – 7 књ., 

Ужичка недеља за 2016. год. – 1 књ., Вести за 2016. год. – 1 књ.,2017-1 књ., Политикин 

забавник за 2016.  год. – 1 књ., 2017. год. – 2 књ., Политикин забавник, Севојно – 25 књ. 

Коричење књига 3700 књига: тврди повез – 1100 књ., броширани повез – 2600 књ. 

Остале активности: брза интервенција поправке на 400 књига, паковање и експедиција 

80 књига за размену, израда и пластифицирање међаша (600 ком.), израда 15 кутија за цд, 

сечење самолепљиве налепнице за бар код (14000 налепница), сечење папира, лепенке, хромо 

картона за потребе Дечје радионице, фотокопирање поцепаних и похабаних листова књига, 

фотокопирање за потребе Народне библиотеке. 

Радник у књиговезници је технички сарадник при поставци изложби у НБУ и при 

њиховом гостовању у другим местима и установама (Изложба „Чудесни Андрић“ у НБУ, у 

Фочи и у Вишеграду, изложбе Дечјег одељења и гостујуће изложбе (радови студената 

Учитељског факултета и сл.). 

При организацији књижевних вечери и трибина ради испис и слање позивница (око 

700)
8
 запослена је посетила 62. сајам књига у Београду.  

      У 2017. год. у књиговезници четири месеца је радила Миланка Вуловић, радница са јавних 

радова. 

 

Извештај о раду стручног већа Народне библиотеке Ужице 

          Стручно веће НБУ је одржало три седнице у 2017-ој години на којима су се разматрале 

теме: Куповина библиотечко-информационе грађе и извора у 2017. год., проширење 

шифрарника у бази COBISSNBU за  подлокацију у пољу 996-dl, прелазак на 

COBISS3/Позајмицу и истовремени улази у базу COBISSNBU, унос фонда у  базу 

COBISSNBU пре преласка на COBISS3/Позајмицу, договор око пројеката за 2018. год и сл. О 

раду СВ НБУ се уредно водио записник са седница. 

       Седницама су присуствовали сви чланови Стручног већа НБУ и директор Драгиша 

Станојчић. 

Седнице управног одбора Народне библиотеке Ужице 

 

Управни одбор Народне библиотеке Ужице је у 2017. години имао 10 седница (51-60). 

Све су седнице одржане у просторијама Народне библиотеке Ужице на којима су се 

разматрала следећа питања:  

– Усвајање Финансијског плана Библиотеке за 2017. годину,  

– Усвајање Плана набавке за 2017. годину,  

– Усвајање Извештаја пописне комисије за 2016. годину,  

– Усвајање Плана рада Народне библиотеке Ужице за 2017. годину,  

– Извештај о раду матичне функције НБУ у 2016. години поднет Министарству 

културе и информисања Републике Србије, 

– Усвајање финансијског извештаја о пословању Народне библиотеке Ужице за 

2016. годину, 

– Промена финансијског плана и плана набавке у 2017. години – шестоцифрен 

ниво позиција 426, 

                                                 
8
 31.03. - Дејан Илић и Ненад Величковић, 16.05. – Дејан Ристић, 06.06. – Слободан Ристовић, 28.11. Дејан 

Стјепановић, изложба и књижевно вече ,,Стив Тешић“ 25.12. Госпе Томић. Награда  Милутин Ускоковић, 19.08. 

позивнице за славу библиотеке, манифестација Паунови дани. 
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– Промена уговора Мирјани Станковић Димитријевић и Милици Росић и 

усклађивање финансијског плана (позиција плата) са њиховим уговором, 

– Годишњи извештај рада Народне библиотеке Ужице за 2016. годину, 

– Усвајање Предлога Финансијског плана Народне библиотеке Ужице за 2018. 

годину, 

– Усвајање Предлога Кадровског плана Народне библиотеке Ужице 2018. годину, 

и др. 

 

Радно време: 

Библиотека ради сваког радног дана од 08-19,30 часова 

Суботом од 8-14 часова 

У књижним огранцима радно време је: 

Севојно од 8-15 сати (понедељак, петак ) и 12-19 сати (среда) 

Каран и Рибашевина 8-16 сати (уторком) 

 

Промоције књига, изложбе и манифестације: 

Библиотека је организовала 3 семинара за стручно усавршавање библиотекара у јавним 

и школским библиотекама Златиборског округа, 7 књижевних вечери, Књижевну 

манифестацију „Одзиви Пауну“ и доделу награде „Милутин Ускоковић“ по књижевном 

конкурсу часописа Међај. Детаљи о одржаним програмима се могу погледати на сајту 

Библиотеке www.biblioteka-uzice.rs 

 

Табела 1б. -Преглед свих планираних и реализованих програмских активности/пројеката у 2017. 
 

Р. 

бр. 

 

 

 

Назив програмских 

активности/пројеката 

 

 

Планирана средства Извршено 

 

Буџет Града 

Средства 

из 

сопствених 

и других 

прихода 

 

Укупно 

планирано 

 

 

Буџет Града 

 

Средства 

из 

сопствених 

и других 

прихода 

 

Укупно 

извршено 

1. 

Часопис „Међај“-

Програмска 

активност 0002 

200.000,00 
 

 
200.000,00 182.876,67  

182.876,67 

 

2. 

Периодика-

Програмска 

активност 0002 

90.000,00 
 

 
90.000,00 58.070,02  

 

58.070,02 

3. 

Књижевне 

вечери – 

Програмска 

активност 0002 

40.000,00 
 

 
40.000,00 26.719,47  

 

26.719,47 

4. 

Изложбе – 

Програмска 

активност 0002 

40.000,00  40.000,00 
40.000,00 

 
 

 

40.000,00 
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5. 

Награда 

„М.Ускоковић“ – 

Програмска 

активност 0002 

100.000,00  100.000,00 
95.299,74 

 
 

95.299,74 

 

6. 

Oдзиви Пауну-

Програмска 

активност 0002 

30.000,00  30.000,00 
29.152,90 

 
 29.152,90 

7. 

Дечије 

радионице – 

Програмска 

активност 0002 

100.000,00  100.000,00 
100.000,00 

 
 100.000,00 

8. 

Млади у 

библиотеци-

Пројекат 

55.000,00  55.000,00 55.000,00  55.000,00 

 

3.KАДРОВСКИ УСЛОВИ (ЉУДСКИ РЕСУРСИ) 

3.1. Стање запослених 

Народну библиотеку Ужице чине 22 стручно запослена радника, при чему је квалификациона 

структура  запослених следећа: 

 

VII степен стручне спреме  -  Директор 

 

VII степен стручне спреме – 13 радника на неодређено време и 5 радника на одређено време 

 

IV степен стручне спреме – 1 радник на неодређено време 

 

НКВ радник – 2 радника на неодређено време. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

редни број Звања и занимања 
Број 

запослених 

1. Директор 1 

2. Дипл. библиотекар 8 

3. Дипл. виши библиотекар 5 

4. Дипл. библиотекар саветник 2 

6. Виши књижничар 1 

7. Књиговезац 1 

8. Благајник, лице за јавне набавке 1 

9.  Шеф рачуноводства 1 

10. Помоћни радник 2 

  УКУПНО: 22 
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3.2. Број и структура запослених према Правилнику о систематизацији 

У Народној библиотеци Ужице важећи Правилник о систематизацији који није у складу 

са Законом о библиотечко-информациој делатности предвиђа 17 запослених радника. 

Пет радника запослено је на одређено време при чему су сви радници запослени на 

одређено време стручно оспособљени за посао који раде (четири радника запослена на 

пословима Библиотекар и један радник запослен на пословима шеф рачуноводства) и без њих 

није могуће одговарајуће функционисање Библиотеке, као ни функционисаење матичне 

службе у оквиру Библиотеке узимајући у обзир чињеницу да је Библиотека матична 

библиотека и да спроводи ову функцију, тј. надзор над укупно десет општинских библиотека. 

3.3. Промене стања запослених у току године 

Стање запослених Народне библиотеке Ужице од 22 радника наведене квалификационе 

структуре под тачком извештаја 3.1. није се мењалo у току 2017. године. 

 

4. СТАЊЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 

 

4.1 Просторни услови рада Библиотеке 

 

Библиотека остварује делатност у згради од 1020м2 у најужем центру града. Магацин и 

књиговезница су у сутерену а завичајни фонд као и позајмна одељења за рад са читаоницама у 

приземљу. Огранак у градском насељу Севојно има 80м2, огранак у насељеном месту 

Рибашевини простор од 40м2, а огранак у насељеном месту Каран смештен је у просторијама 

основне школе, па укупна површина простора Библиотеке заједно са огранцима износи 

1.140м2, што значи да Библиотека располаже са 14.61м2 простора на хиљаду становника 

подручја града Ужице. Библиотека има 3127  дужних метара полица за књиге и 1280 метара 

полица за периодику. Неопходно је напоменути да просторна површина огранка Севојно 

припада Општини Севојно. 

Према новом Правилнику о Националним стандардима за обављање библиотечко-

информационе делатности  (Сл. гласник РС, бр. 39/13), Библиотека у Ужицу разврстава се у 

пету категорију јавних библиотека. 

И даље стоји оцена да укупан простор са којим сада Библиотека располаже не 

задовољава захтеве стандарда јер износи тек око 50% од по националним стандардима 

потребног простора и не омогућава развој свих одељења и служби које би развијена јавна 

библиотека требало да има, нарочито библиотека која уједно врши и надзор над десет 

општинских библиотека. 

 

 4.2. Стање објекта и опреме 

Након примењених стопа амортизације а у складу са Правилником о номенклатури, вредност 

зграде Библиотеке износи 16.849.084,01, вредност опреме износи 1.561.417,61, док  вредност 

књижевних и уметничких дела износи 18.476.255,93. 
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                     4.3. Реализација капиталних пројеката, набавка основних средстава и 

инвестиционо         одржавање објеката и опреме 

 

У 2017. години Библиотека је набавила следећа основна средства: 

- Полице за потребе рачуноводства, набавна вредност 37.560,00 динара,  

- Полице за потребе одељења стране књиге, набавна вредност 119.995,20 динара,  

- Рачунар за потребе функционисања матичне функције, набавна вредност 50.000,00 

динара, при чему су средства обезбеђена од Министарства културе и информисања, 

- Рачунар за потребе службе рачуноводства због замене дотрајалог, набавна вредност 

37.740,00 динара 

- Фотографска опрема за потребе пројекта „Млади у библиотеци“, набавна вредност 

35.580,00 динара,  

- Рачунарске компоненте, набавна вредност 15.977,35динара. 

 

 

    4.4. Текуће одржавање објеката и опреме 

 

Библиотека је вршила одржавање опреме у 2017. години, и то рачунарске опреме која 

подразумева сервис опреме услед кварова у износу од 37.061,89 динара, одржавање опреме за 

културу у износу од 36.000 динара што подразумева поправку полица у служби рачуноводства 

услед дотрајалости, као и остале поправке и одржавање опреме у износу од 52.460 динара 

(одржавање клима уређаја, тепиха, тапацирање столица и слично). 

 

 

5.ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

 

5.1.  Остварење прихода 

        

Екон. 

клас. 
ОПИС 

Приходи из буџета 
Приходи из сопствених и других 

извора 

  планирано остварено 
% 

оств. 
планирано остварено 

% 

оств. 

  УКУПНО  25.391.933,00 24.740.140,56  97,43 4.300.004 2.101.362,22  48.87 

 

        Напомена: На основу Уговора о реализацији пројекта „Млади у библиотеци“,  НБУ 

добила је 55.000 динара из средстава буџета града, која нису предвиђена финансијским планом 

у 2017. години, при чему је приход од поменутог пројекта књижен на економској 

класификацији 7911. Напомињемо да је уговор закључен на основу Решења о финансирању 

пројеката за омладину у 2017. Бр.55-176/17 а у складу са Локалним акционим планом за младе 

2015-2019. год, у циљу обезбеђивања квалитетних едукативних, културних и забавних 

садржаја за младе. 

5.2.    Извршење расхода 

           

Екон. 

клас. Опис 
Средства из буџета 

Средства из сопствених и 

других извора 

  планирано  извршено планирано  извршено 

1 2 3 4 5 6 

411 Плате, додаци и накнаде 15.944.386,00  15.944.380,20  120.000,00  119.706,00  
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запослених (зараде) 

412 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
2.864.050,00  2.864.047,10  32.000,00  21.696,10  

413 Накнаде у натури 80.000,00  66.800,00     

414 
Социјална давања 

запосленима 
 50.000,00    500.000,00  36.200,00  

415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
130.000,00  128.800,00  60.000,00  58.639,10  

416 
Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
80.000,00  70.257,33  50.000,00    

421 Стални трошкови 1.007.000,00 807.704,26  230.000,00  150.300,48  

422 Трошкови путовања  240.000,00 240.000,00  400.000,00  340.613,07  

423 Услуге по уговору  1.123.000,00 992.435,23  1.495.000,00  742.598,06  

424 Специјализоване услуге 300.000,00  249.242,13  60.000,00  38.790,00  

425 
Текуће поправке и 

одржавање  
 110.000,00 60.240,00  180.000,00  65.281,89  

426 Mатеријал  728.000,00 594.703,00  423.004,00 246.285,15  

441 Отплата домаћих камата         

444 
Пратећи трошкови 

задуживања 
    20.000,00  3011,01  

451 

Субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима и 

организацијама 

        

463 
Трансфери осталим 

нивоима власти 
        

464 

Дотације 

организацијама за 

обавезно социјално 

осигурање 

        

465 
Oстале дотације и 

трансфери 
1.603.497,00  1.603.461,42  100.000,00 15.878,04  

472 
Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 
        

481 
Дотације невладиним 

организацијама 
      

482 
Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали 
    100.000,00  2.132,29  

483 
Новчане казне и пенали 

по решењу судова                                            
1.000,00        

484 

Накнада штете за 

повреду или штету 

насталу услед елем. 

непогода или других 

природних узрока 

1.000,00        

485 

Накнада штете за 

повреде или штету 

нанету од стране 
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државних органа 

511 
Зграде и грађевински 

објекти 
        

512 Машине и опрема 130.000,00  126.740,00  330.000,00  134.532,55  

515 Нематеријална имовина 1.000.000,00  991.329,89  200.000,00  91.874,76  

523 
Залихе робе за даљу 

продају 
        

611 
Отплата главнице 

домаћим кредиторима 
        

  УКУПНО (4+5+6) 25.391.933,00 24.740.140,56 4.300.004,00 2.067.538,50 

      

 

             Напомена: На основу Уговора о реализацији пројекта „Млади у библиотеци“,  НБУ 

утрошила је 55.000 динара из средстава буџета града, која нису предвиђена финансијским 

планом у 2017. години,при чему су трошкови за поменути пројекат књижени на економској 

класификацији 4819 . Уговор је закључен на основу Решења о финансирању пројеката за 

омладину у 2017. Бр.55-176/17 а у складу са Локалним акционим планом за младе 2015-2019. 

год, у циљу обезбеђивања квалитетних едукативних, културних и забавних садржаја за младе. 

 

 

            Ужице, 27.2.2018.                                                                            
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