
 

На основу члана 44. Закона о култури ( ''Службени гласник РС'' број 72/2009, 

13/2016 и 30/2016-исправка) и члана 60. став 1. тачка 64. Статута града Ужица (''Службени 

лист града Ужица'' број 4/19) Скупштина града Ужица, на седници одржаној -

_______2019.године, доноси 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Усваја се Извештај о раду Народне библиотеке Ужице за 2018.годину који је 

Управни одбор Народне библиотеке усвојио Одлуком број 78/1 од 26.02.2019.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- 39/19 

______2019. 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 пословању установе.  

Чланом 31. Статута града Ужица прописана је обавеза предузећа, установа и 

других организација чији је оснивач или већински власник град Ужице, да подносе 

Скупштини града извештаје о свом раду.  

Чланом 60. став 1. тачка 64. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града 

разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних 

служби чији је оснивач или  већински власник Град. 

Градско веће на седници одржаној 15.04.2019. године утврдило је Предлог решења 

о давању сагласности на Извештај о раду  Народне библиотеке и предлаже Скупштини да 

овај предлог размотри и усвоји. 
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1. Увод 
 

 

1. 1. Историјат установе, циљеви и мисија 

 

  Народна библиотека Ужице је најстарија установе културе у Златиборском округу 

и једна од најстаријих библиотека на тлу Србије. Историја Народне библиотеке Ужице 

почиње 1856. године, када је на иницијативу напредног грађанства и омладине основано 

Ужичко читалиште, које је постало центар културног и друштвеног живота града. Током 

162 године постојања превазиђене су многе препреке, тако да данас Народна библиотека 

Ужице представља савремену библиотеку, која обавља библиотечко-информациону 

делатност у складу са важећим законским и подзаконским прописима.  

  Народна библиотека Ужице је је матична библиотека за све јавне, специјалне и 

школске библиотеке на  територији Златиборског округа (град Ужице и општине: Ариље, 

Бајина Башта, Косјерић, Нова Варош, Пожега, Прибој, Пријепоље, Сјеница и Чајетина). 

Народна библиотека Ужице прати, координира и планира развој свих библиотека на 

територији своје матичности, пружа им одговарајућу стручну помоћ, врши надзор над 

њиховим радом, стара се о стручном усавршавању запослених и унапређењу целокупне 

библиотечке мреже у Златиборском округу у складу са Законом о библиотечко-

информационој делатности,  према усвојеном Плану рада и у складу са опредељеним 

средствима за обављање планираних активности. Функције матичности врши директор, 

запослени у Mатичној служби  и други запослени по потреби.  

  Народна библиотека своје пословање обавља и у три књижна огранка: Севојно, 

Каран и Рибашевина. У фонду Библиотеке се налази око 200.000 књига, преко 500 наслова 

периодике, око 300 звучних књига као и богата збирка некњижне грађе, старе и ретке 

књиге. Фонд старе и ретке књиге садржи 1490 библиографских јединица (стара књига, 

раритети и фонд споменика културе). Стару књигу чине публикације штампане до 1867. 

године (46 библиографских јединица), док су остало споменици културе (публикације 

штампане за време Првог и Другог светског рата). У Народној библиотеци Ужице  

суграђанима су доступне  информације из свих области знања. Поред електронског 

каталога COBISS.RS, корисници имају  приступ и електронским базама: Медијска архива 

– Ебарт, Кобсон (електронски сервис који обезбеђује приступ страним и домаћим 

изворима научних информација – стручним часописима, књигама, базама пуног текста), 

СЦИ индекс (сервис који обезбеђује приступ домаћој стручној периодици) и др. Више 

података о раду библиотеке доступно је на сајту  www.biblioteka-uzice.rs, фејсбук 

страници, инстаграм налогу и Јутјуб каналу. 
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  Мисија: Народна библиотека Ужице је савремени библиотечко-информациони 

центар у Златиборском округу и у пружању услуга поштује начело равноправности и 

омогућава доступност услуга за све групе корисникa без обзира на пол, веру, 

националност, језик, инвалидност, економски и радни статус, политичку припадност, 

образовни ниво или било које друго лично обележје. Библиотека подржава доживотно 

учење, културни напредак појединаца, својим едукативним програмима омогућава развој 

информационе писмености појединаца и група у локалној заједници.  

    Визија: Народна библиотека Ужице настојаће да, у складу са својом мисијом, 

развија и унапређује услуге, увећава 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 

понуди локалне средине. Библиотека ће настојати да унапреди своју издавачку делатност, 

као и приступ поузданим изворима информација и базама података.  

 

1. 2. Правни основ за обављање делатности  

 

Правни основ за обављање делатности установе регулисан је следећим правним актима: 

 

– Закон о култури (,,Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16-исправка);  

– Закон о библиотечко-информационој делатности (,,Сл. гласник РС” бр. 52/11);  
– Закон о обавезном примерку публикација (,,Сл. гласник РС” бр. 52/11,                 13/16); 
– Закон о старој и реткој библиотечкој грађи (,,Сл. гласник РС”бр. 52/11);  
– Закон о издавању публикација (,,Сл. гласник РС”, број 37/91; 53/93; 67/93; 48/94;   135/04; 

101/05);  

– Закон о културним добрима (,,Сл. гласник РС”, бр. 71/94);  

– Закон о јавним службама (,,Сл. 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); 

– Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник  РС’’ број 101/2005, 113/2017); 

– Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС’’ број 111/09 и 20/2015); 

– 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); 
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– Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Република Србија, 

аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС’’ бр. 106/2018). 

 

 

 

1. 3.  Делатност установе 

 

 

Претежне делатности Библиотеке су: 

 

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

локација, зграда и личних туристичких споменика 

– 82.30 – организовање састанака и сајмова 

– 82.19 – фотокопирање, припремање докумената и друга специјализована канцеларијска 

подршка 

– 82.11 – комбиновање канцеларијско–административне услуге 

– 74.30 – превођење и услуге тумача 

– 58.1 –  издавање књига 

– 58.19 – остала издавачка делатност 

– 58.3 –  издавање новина 

– 58.4 –  издавање часописа и периодичних издања 

– 47.91 – трговина на мало путем поште или преко Интернета. 

– 47.61 – трговина на мало књигама у специјализованим продавницама 

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

продавницама 

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

– 18.14 – књиговезачке и сродне услуге 

1.4. Организациона структура установе 

Библиотека је установа културе где се рад организује у организационим јединицама које 

представљају основне делове процеса рада у остваривању делатности Библиотеке. 
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1.5. Начин финансирања 

Финансирање Библиотеке остварује се из следећих извора: 

– Буџет града Ужица; 

– Министарство културе и информисања; 

– Сопствени приходи; 

– Други извори (Национална служба за запошљавање, донације, спонзорства...). 

 

2. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА НАРОДНЕ 

БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ ЗА  2018. ГОДИНУ 

 

 

  У складу са законом прописаним функцијама (набавка, обрада, чување и давање на 

коришћење књига, листова, часописа, научних радова, некњижне грађе; популаризација 

књиге и читања; претрага електронских каталога и база доступних  на интернету; надзор и 

унапређење рада у библиотекама Златиборског округа) рад Народне библиотеке Ужице 

одвијао се у складу са усвојеним Програмом рада за 2018. годину.  

 

2.1.  Програмске активности и пројекти реализовани из средстава буџета Града 

 

Из средстава буџета Града Ужица реализоване су следеће активности: 

     

Д и р е к т о р 

       

            

            

               

   Одељење 

библиографске 

обраде грађе и 

извора 

 
    Завичајно 

одељење 

 
   Матична 

служба 

 
   Одељење 

периодике 

 
    Одељење 

стручне књиге 

 

     

               

  Интернет клуб 
 

  Дечје одељење 
    Позајмно 

одељење за 

одрасле 

 
   Књиговезница 

    Служба 

рачуноводства 

 

     

               

   

    Огранак  

Севојно 
 

   Огранак 

Рибашевина 
 

  Огранак  Каран 
       

   Служба за 

одржавање 

зграде и 

хигјене   
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Одзиви Пауну 

Књижевна манифестација „Одзиви Пауну’’одржана је 29. септембра 2018. године 

40. пут у организацији Народне библиотеке Ужице. На манифестацији je гостовало шест 

песника Златиборског округа: Јелена Лончаревић, Владимир Дулановић, Вукашин 

Луковић, Драган Поповић Курузлија, Будимка Тошић, а поезију Татјане Дебељачки 

говорила је водитељка и песникиња Ружица Благојевић. Одлуком дугогодишњег 

селектора Милијана Деспотовића, Паунову награду добио је књижевник Срећко 

Гујаничић за збирку песама „Сећање на империју’’. У програму су учествовали КУД 

„Први партизан’’, мушка певачка група „Српски божур’’ из Рибашевине и ученици ОШ 

„Миодраг Миловановић – Луне’’ из Рибашевине. 

Књижевни конкурс „Милутин Ускоковић’’ 

  Жири Књижевног конкурса „Милутин Ускоковић” за најбољу, до сада 

необјављивану приповетку на српском језику, прогласио је приповетку „Трема”, 

пристиглу под шифром „Редак звер у ајмокцу” Бранислава Димитријевића из Бора. 

Међутим, Бранислав Димитријевић се писмено одрекао ауторства над поменутом причом. 

Народна библиотека Ужице је одлучила да ове године не додели прву награду, строго 

поштујући пропозиције Конкурса. Друго место заузела је приповетка „Часови лепе 

књижевности или мали трактат о Емпедоклеу” под шифром „Емпедокле” аутора Саше 

Стојановића из Лесковца, а треће приповетка „Плес са Алојзом”, пристигла под шифром 

„Валцер”, аутора Леле Милосављевић из Ужица. Свечана додела награда због поменутих 

проблема није одржана. Три награђенe и седам похваљених прича објављенo je у часопису 

„Међај”. 

 

Часопис Међај 

    У 2018. години изашао је троброј часописа Међај 104/105/106 под називом  

„Небески кључеви: избор песништва ужичког краја од XIII до XXI века” који  је приредио 

Зоран Јеремић. У овој антологији заступљено је 55 песника, почевши од Непознатог 

Милешевца из прве половине осамнаестог века, турског песника Алаудина Сабита 

Ужичанина, преко Милоша Перовића, Милутина Ускоковића, Пауна Петронијевића, 

Љубомира Симовића, Милосава Тешића, Милована Витезовића  па све до најмлађих 

Петра Матовића, Бојана Марјановића и Огњена Обрадовића. Публикација има 255 страна, 

а рецензију је написао проф. др Видан Николић. 

  У броју 107 објављене су приповетке са 25. Књижевног конкурса „Милутин 

Ускоковић”. Публикација има 82 стране. 

Изложбе 

  Поводом јубиларне 40. доделе Паунове награде приређена је изложба „Небо је за 

звезде, птице и за смеле...” аутора Бојане Маринчић, Биљане Давидовски и Драгославе 

Родаљевић. 
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  Народна библиотека Ужице је приредила изложба посвећену Максиму Евгеновићу, 

великом добротвору српске културе и просвете и једном од људи који су дали велики 

допринос раду ужичког Читалишта. Аутори изложбе су Анђа Бјелић и Илија Смиљанић. 

Отварање изложбе било је 8. октобра 2018. године. 

  У оквиру прославе Дана града Ужица и пратећег програма 23. Југословенског 

позоришног фестивала „Без превода”, у Народној библиотеци Ужице постављена је 

изложба о Браниславу Нушићу, познатом књижевнику, комедиографу, новинару и 

дипломати, а у једном периоду свог живота и библиотекару. Изложбу је реализовала 

Нушић фондација из Београда. 

Књижевне вечери 

– „Човек са Сунцем на длану” – Радован Раде Ристановић, 16. 3. 2018. 

– „Зашто сам живео један сат” – Виктор Давидовић, 26. 3. 2018. 

– „Независна држава Хрватска у Србији 1941.“ – Милутин Живковић, 20. 3. 2018. 

– „Плес међу свицима“ – Лела Милосављевић, 21. 4. 2018. 

–  „Антологија неплодности” 11. 5. 2018. 

– „Отицања” – Огњен Обрадовић, мултимедијално књижевно вече у сарадњи са  ужичким 

гимназијалцима; 11. 9. 2018. 

 – „Умиру богови” – Петар Мићуновић, 14. 11 2018. 

– „Између Велике Албаније и окупиране Србије...” – Милутин Живковић, 10. 12. 2018.; 

– „Стазама живота” – Миодраг Верговић, 12. 12. 2018. 

– Књижевно вече Мухарема Баздуља, 14. 12. 2018. 

 

 Дечје креативне радионице 

  Поводом дана Франкофоније у холу НБУ од 19. до 23. марта 2018. године 

приређена је изложба публикација на француском језику за децу, у прводу на српски и 

оригиналу. У склопу поменутог програма организована је приредба ученика ОШ „Душан 

Јерковић”. 

  Поводом Међународног дана дечје књиге, 2. априла, на Дечјем одељењу одржане 

су радионице посвећене Хансу Кристијану Андерсену, које је посетило око 75 деце. 

  Током Дечје недеље, чији је мото „Моје је право да живим срећно и здраво - за 

одрастање без насиља”, од 1. до 7. октобра 2018. године организоване су едукативно-

креативне радиониоце: „Дрво пријатељства”, „Заједно смо бољи, заједно смо јачи”, 

„Другарство Сунцем обасјано”, „Заштитимо животиње”, „За планету са правим 

вредностима”. 

   У октобру, новембру и децембру организовано је 11 радионица са предшколцима из   

више предшколских установа са територије града и 5 радионица са првацима  Прве 

основне школе краља Петра II. На овим радионицама било је укупно  486 предшколаца и 

првака. 

На Дечјем одељењу 21. децембра одржан је традиционални маскенбал под називом 

„На крилима маште”, који већ девет година организује ОШ „Душан Јерковић” у сарадњи 
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са Народном библиотеком Ужице. Учестовало пет одељења трећег разреда ове школе, а 

тема је и ове године била „Главни јунак једне књиге”. 

 

Прoграмске активности намењене деци  у огранцима у Севојну и Рибашевини: 

  У Огранку Севојно одржавају се радионице и програми у сарадњи са ОШ „Алекса 

Дејовић” и вртићем „Маслачак”. Поред редових организованих посета, у току 2018. 

године одржане су следеће радионице: „Старији читају млађима”, ,,Јесен у библиотеци”, 

,,Новогодишња чаролија”, ,,Деца могу све што хоће...”, „Мој друг моје богаство”. 

  У Огранку Рибашевина током марта, априла, маја и септембра организоване су 

групне посете деце ОШ „Миодраг Миловановић Луне“ Рибашевина са предметним 

наставницима, разредним старешинама и учитељицама нижих разреда. Приликом посета 

реализоване су едукативно-креативне радионице које развијају интересовање за читање и 

подстичу дечје стваралаштво у запостављеној сеоској средини.   

 

Реализоване су и друге програмске активности према плану и програму за 2018. 

годину. Детаљније информације о одржаним књижевним вечерима, трибинама, 

предавањима налазе се на сајту Библиотеке www.biblioteka-uzice.rs, фејсбук страници и 

инстаграм налогу. 
 

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

буџета Града Ужица у 2018. години 

 

Р. 

бр. 

 

Назив програмских 

активности/пројеката 

 

Планирано из 

буџета Града 

 

Извршено из буџета Града 

 

1. Часопис „Међај” 
200.000,00 

 

194.938,26 

2. Периодика 
30.000,00 

 

29.920,00 

3. Књижевне вечери 
30.000,00 

 

30.000,00 

4. Изложбе 
40.000,00 

 

39.023,00 

5. Награда „М.Ускоковић” 
100.000,00 

 

100.000,00 

6. Oдзиви Пауну 
50.000,00 

 

35.482,28 

 

7. 
Дечје креативне радионице* 

50.000,00  

    *Ребалансом II средства у износу од 50.000 динара по основу дечјих креативних радионица пребачена су са 

позиције 4269 – Програми 0002 на позицију 5122 – редовна буџетска активност 0001 и утрошена као 

подршка пројекту Библиотека – место за учење. 
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У оквиру Конкурса за финансирање/суфинансирање омладинских пројеката који је у 2018. 

години расписао Град Ужице Народној библиотеци Ужице је одобрено суфинансирање 

пројекта  „Види шта читам!’’. Као део активности овог пројекта расписан је Конкурс за 

израду трејлера за књигу по слободном избору. Циљ пројекта је приближавање културних 

и едукативних ваннаставних садржаја деци и младима (од 15 до 30 година) кроз нове 

технологије, подстицање читања, развијање креативности и вештина за уметничко 

изражавање у дигиталном окружењу. Најуспешнији радови су награђени новчаним 

наградама а сви учесници су награђени бесплатном годишњом чланарином. Пројекат је 

суфинансиран  средствима Града Ужица  према Уговору о финансирању II 55-36/18-11 

(07052018) са 60.000,00 РСД. Средствима добијеним пројектом купљена је  опрема  

(45.840,00 РСД – лаптоп Lenovo IdeaPad 320-15ISK 15.6 и торба за лаптоп 17.3’’ Port 

Hanoi) и додељене су три награде за најбоље пристигле радове по Конкурсу Види шта 

читам! Укупна вредност Пројекта је 103.810,71 РСД. Реализација пројекта је наставак 

активности из претходне године у оквиру пројекта „Млади у библиотеци’’.  

 Сви радови су постављени на званични  Јутјуб канал Народне библиотеке Ужице.  

    Пројекат је промовисан преко јавних гласила: TV5, радио Луна, на порталима 

Наслови нет:, као и на  Инстаграму и Фејсбук страници Библиотеке. 

 

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

извора: 

 

  Пројекат „Библиотека – место за учење”, подржан је на Конкурсу за 

финансирање и суфинансирање пројекта из области библиотечко-информационе 

делатности Министарства културе и информисања Републике Србије. Овим пројектом 

добијена су средства у износу од 523.000,00 динара за куповину рачунарске опреме и 

интерактивне табле за потребе Дечјег одељења. 

   У оквиру пројекта реализоване су три врсте радионица: „Како до књиге”, 

„Презентација није баук” и  „Мој витруелни кутак”. 

  Уз помоћ библиотекара, ученици основних школа упознали су се са 

функционисањем Кооперативног онлајн библиографског система (COBISS.SR), Узајамног 

каталога (COBIB.SR), са могућностима дигиталне библиотеке, као и са начинима 

приступа Антологији српске књижевности (АСК). Индивидуалну обуку прошло је 53 деце 

из више основних школа на територији Града Ужица. 

   Ученицима је одржано предавање о Microsoft Power Point апликацији 

„Презентација није баук”, након чега су деца самостално радила презентације. Сви 

ученици награђени су бесплатном чланарином у Библиотеци, а аутори три најбоље 

презентације добили су и вредне књиге. 

          У сарадњи са Педагошким факултетом у Ужицу, мр Бранка Арсовић, професор 

информатике, 18. децембра 2018. године на Дечјем одељењу одржала је предавање о раду 

у програму WordPress ученицима седмог разреда  ОШ  „Душан Јерковић”. 
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  Кроз групне обуке је прошло шест одељења седмог разреда ОШ „Душан Јерковић” 

(176 ученика). 

  Пројекат „Инклузивна култура” подржан je на Конкурсу за савремено 

стваралаштво, област Културне делатности особа са инвалидитетом Министарства 

културе са 350.000, 00 РСД.   

  Расписан је конкурс  за израду тактилне макете “Додирнимо ужички Стари град” у 

три категорије: од 1. до 4. и од 5. до 8. разреда разреда основне школе, као и од 1. до 4. 

разреда средње школе. Стручни жири чинили су: Драгана Дучић, председница 

Међуопштинске организације слепих и слабовидих, Душан Старчевић, академски сликар 

и Јасмина Луковић, библиотекар Дечјег одељења. У категорији од 1. до 4.  разреда 

основне школе није било пријављених радова. У  категорији од 5. до 8. разреда основне 

школе на конкурс су стигла три рада и то сва три из ОШ “Стари град”. Међу награђеним 

ученицима су  групе ученика 7-1 и 8-3 разреда ОШ „Стари град”. У категорији од 1. до 4. 

разреда средње школе на конкурс је стигло укупно 6 макета из Техничке школе „Радоје 

Љубичић” и  Уметничке школе из Ужица. Награде за ове ученике обезбедила је Народна 

библиотека Ужице. 

  У Читалишту Народне библиотеке Ужице 15. и 16. новембра одржане су пројекције 

филмова са Босифеста (Интернационалног филмског фестивала особа са инвалидитетом). 

Пројекције су посетили ученици седмих и осмих разреда ОШ „Душан Јерковић” и 

ученици Техничке школе „Радоје Љубичић” из Ужица. Програм је водио представник 

Хенди центра „Колосеум”. 

   У оквиру пројекта, поводом Међународног дана особа са инвалидитетом, 5. 12. 

2018. реализоване су следеће активности: отворена је  изложба „И ја имам право да читам” 

аутора Душице Мурић, са пратећим каталогом на Брајевој и стандардној штампи; 

проглашени су и победници конкурса „Додирнимо ужички Стари град” и одржан округли 

сто на тему „Како побољшати доступност културних садржаја особама са 

инвалидитетом”. 

Настављена је реализација раније започетих пројеката: 

 

– „Култура за све” (десета 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”, који се реализује од 2011. године,  

захваљујући донацији Владе Краљевине Норвешке, 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. Током 2018. године остварено је 78 контаката са правном службом Заштитника.  

– „Пронађи и користи информацију”, који је 2014. године суфинансирало 

Министраство културе и информисања РС; 
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– „Кликни и упознај дигиталне изворе информација: информатичко описмењавање 

особа средње и старије животне доби”, који је 2012. године суфинансирало 

Министраство културе и информисања РС; 

–„Услуга за све: формирање и развој библиотечких услуга за све” (активности и услуге 

намењене слепим и слабовидним лицима) који је 2014. године суфинансирало 

Министраство културе и информисања РС; 

– „Млади у библиотеци!” –  популаризација Јутјуб канала Библиотеке који је 2017. године 

суфинансирао Град Ужице. 

  Стручни семинари организовани у Народној библиотеци Ужице за библиотекаре 

Златиборског округа: 

 

– „Стручни библиотечко-информациони рад у библиотекама – вођење библиотечке 

статистике у складу са националном законском регулативом и међународним ISO 

стандардима за библиотечку статистику”, реализатори Марина Митрић, дипломирани 

библиотекар саветник (Народна библиотека Србије)  и  Наташа Антонијевић, виши 

дипломирани библиотекар (НБ „Стефан Првовенчани” Краљево), 2. 11. 2018.; 

 – „Курс Cobiss3/Прелазак на каталогизацију са нормативном контролом”, предавачи 

Ана Савић и Тања Тасић (Народна библиотека Србије), 13. и 14. септембра у рачунарској 

учионици РЦУ. 

   – „Алатке у руке”, креирање и анимација прича уз помоћ ИКТ мајстор(иј)а, аутори 

реализатори семинара су Виолета Ђорђевић и Јасна Бркић, виши библиотекари Дечјег 

одељења Библиотеке града Београда, 26. 12. 2018. 

 

   Библиотекари Народне библиотеке Ужице су излагали и присуствовали на следећим 

семинарима и програмима који су организовани у другим местима: 

 

– Mанифестација „Дани библиотекара и библиотека” у Новом Саду, трибина о Изради 

систематизације радних места у библиотечко-информационој делатности у организацији 

БДС-а и Градске библиотеке Нови Сад; 

– ИФЛА радионица „Улога библиотеке у остваривању циљева одрживог развоја УН-а у 

Агенди 2030”. Радионица је одржана 9. 5. 2018. године у Универзитетској библиотеци 

„Светозар Марковић” у Београду. Реализатори и предавачи радионице били су: Весна 

Вуксан, Библиотекарско друштво Србије, Едита Бачић, Удружење књижничара Хрватске 

и Алмедина Салихагић, Асоцијација информацијских стручњака – библиотекара, 

архивиста и музеолога из БиХ; 

– Предавање на тему „Унапређивање библиотечких услуга за кориснике са оштећењем 

вида” у Националној и универзитетској библиотеци „Охрид Климентски” у Скопљу; 

– 21. Сусрети библиографа у спомен на Георгија Михаиловића, 9. 11. 2018. године; 
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– Међународна конференција библиотекара у Скопљу у организацији Градске библиотеке 

„Браћа Миладиновци” из Скопља, од 19. до 21. априла 2018.;  

 – XV Конференција Библиотекарског друштва Србије, Чачак 13. и 14. децембар 2018. 

године са темом „Иновације и трендови у библиотекарству”; 

– Радионица „Коришћење алата за израду COBISS статистике”, Народна библиотека 

Србије; 

 – Састанци Подружнице Златиборског округа и Скупштине Библиотекарског друштва 

Србије; 

–  Округли сто завичајних одељења у Пријепољу; 

– Манифестација Роктобар, Медицинскa школa Ужице; 

– „Инстант информације, инстант пријатељи и вирална стварност”  стручни скуп Друштва 

библиотекара Републике Српске  у Требињу; 

– Стручно предавање на тему „Библиотекар између традиционалне и електронске 

библиотеке”  у  Централној библиотеци у Фочи; 

– Отварање Легата Милована Витезовића у библиотеци „Сретен Марић” у Косјерићу; 

– Конференција „Каква нам библиотека треба?” у организацији EUNIC-a (European Union 

National Institutes for Culture) у Народној библиотеци Србије; 

– Семинар „Јавни курикулум Е-хортикултурне бибиотеке”, Народна библиотека Србије , 

предавање „Зелене библиотеке” – у знак сећања на Ратку Вучковић; 

– Саветовање „Примјена нових технологија и метода рада у раду са дјецом и младима у 

књижницама” одржаном у оквиру XVII дана хрватске књиге и ријечи, дани Балинта 

Вујкова у организацији Градске књижнице Суботица; 

– Прва међународна конференција посвећена зеленим библиотекама - THE FIRST 

INTERNATIONAL GREEN LIBRARIES CONFERENCE „LET’S GO GREEN!” коју 

организује Национална и свеучилишна књижница Загреб и Хрватско књижничарско 

друштво; 

– Округли сто „Стари занати” у организацији Народне библиотеке Доситеј Обрадовић, 

Нови Пазар; 

– Организација предавања Александра Бркића у сарадњи са „Удружењем визуелних 

уметника Ужице” у Галерији „Рефлектор” у Ужицу. 

   Запослени су учествовали и у активностима других установа и организација: 
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– Такмичење у беседништву – у част Десанке Максимовић у ОШ „Алекса Дејовић” у 

Севојну; 

– 16. литерарни конкурс на тему „Мајка” у организацији Кола српских сестара. 

 

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

годишњим планом рада за 2018. годину 

 

Реализоване су све активности и пројекти које су биле предвиђене годишњим планом рада. 

           

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  

Није било програмских активности и пројеката да су реализовани а да нису предвиђени 

годишњим планом рада   

 

2.6. Програмске активности и пројекти реализовани ван матичног подручја  

 

– Представљање ужичких издања на 63. Сајму књига у Београду; 

– Гостовање изложбе „Чудесни Андрић” у Библиотеци Ариље у оквиру размене 

културних садржаја; 

– Гостовање изложбе „Чудесни Андрић” као део програма манифестације Вишеградска 

стаза у Вишеграду у оквиру прекограничне сарадње; 

– Гостовање изложбе „Стојан Стив Тешић – Ужичанин из Америке” и промоција романа 

„Кару” Стива Тешић у „Установи Култура” у Бајиној Башти.  

 

2.7. Програмске активности и пројекти реализовани на основу међународне сарадње 

Активности ЕУТЕКА кутка: 

– Промоција публикације „Европски дневник 2017/2018”; 

– Поводом Дана Европе у сарадњи са школским библиотекарима организован квиз 

„Европска културна баштина” за ученике  осмих разреда ужичких основних школа; 

– Европскa школa дебате у Ужицу; 

–  Промоција публикације „Европски дневник 2018/2019”. 
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2.8. Програми других установа или појединаца који су се одвијали у установи у 

уступљеним терминима 

 

– На Дечјем одељењу од 12. јануара до 18. маја реализована је школа цртања Срђана 

Стаменковића, илустратора „Политикиног Забавника” и „Математичког листа”. Настава 

цртања организована је сваког петка, у четири термина, односно са четири групе деце. 

Свечана додела диплома полазницима школе организована је 25. маја 2018. године  у 

Читалишту Библиотеке. „Срлетова школа цртања” наставила је са радом у октобру у 

истом термину. 

– Школа брзог  читања и мудрог учења Ужице у организацији Мислише плус 

– Од  октобра у просторијама Огранка  Севојно одржавају се часови енглеског језика у 

организацији школе NS PRO GROUP из Ужица. 

 

2.9. Оцена реализованог програма од стране стручне јавности 

 

Активности Библиотеке представљене су у медијима: 

 

http://pasaz.rs/decija-nedelja-u-narodnoj-biblioteci-uzice/ 

http://www.radioluna.rs/uzicki-kraj/19664/zabava-i-provera-znanja-na-dan-evrope-u-uzickoj-

biblioteci.html 

https://www.youtube.com/watch?v=DvBRW8wlIEE (Види шта читам) 

https://www.uziceoglasnatabla.com/knjizevno-vece-muharema-bazdulja-u-narodnoj-biblioteci-

uzice/ 

http://polja.rs/2018/509/attachment/polja-509-sajt-181-183/ 

https://kolektivuzice.rs/predstavljanje-knjige-stazama-zivota-miodraga-vergovica-u-uzicu/ 

https://www.gloria-ferrari.com/o-asistivnim-tehnologijama-pomagalima/pozitivna-praksa/1090-

uzicka-biblioteka-vodeca-u-srbiji-po-dostupnosti-slepim-i-slabovidim-licima 

https://naslovi.net/2018-09-17/uzice-oglasna-tabla/konkurs-narodne-biblioteke-uzice-za-

najbolji-trejler-za-knjigu/22252885 

http://pasaz.rs/proglaseni-pobednici-na-konkursu-za-najbolji-trejler-vidi-sta-citam-narodne-

bibliteke-uzice/ 

 

 

 

Објављени радови: 

 

  – „Генерација плус или активно старити” / Драгана Ристановић, [ приказ књиге Гудрун 

Кулцер,  „Библиотечке услуге за особе трећег животног доба”. Београд: Народна 

библиотека Србије, 2017, стр. 117] У: Корак библиотеке, бр. 3 (2018), стр. 235–238; 

 – „Улога јавне библиотеке у дисеминацији научних информација у локалној заједници” / 

Драгослава Родаљевић, Драгана Ристановић, Бојана Маринчић, У: Корак библиотеке, бр. 

3 (2018), стр. 25–46; 
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 – „Каталог периодичних пупликација у поклон збиркама Народне библиотеке Ужице” / 

Гордана Бацотић, Биљана Ристовић, У: Корак библиотеке, бр. 3 (2018), стр. 61–144; 

– „Слободно обликована предметна одредница и потребе корисника” / Биљана Ристовић, 

Гордана Бацотић, У: Библиотекар, год. 60, бр. 1 (2018), стр. 67-79. 

– „Од добре идеје, преко убедљиве приче - до новца” / Душица Мурић, Биљана Ристовић, 

Гордана Бацотић, У: О чему говорим када говорим о библиотекама, стр. 141-148; 

– „Улога библиотеке у остваривању циљева одрживог развоја УН-а у Агенди 2030, ИФЛА 

радионица презентована у Народној библиотеци Ужице” / Драгослава Родаљевић,  У: 

Корак библиотеке, бр 3, (2018), стр. 246–249; 

– „Славље Француске књижевности, језика и културе” / Јасмина Луковић, Мирјана 

Радовановић Пејовић, Ана Дуковић, (приказ изложбе публикација поводом дана 

франкофоније у Ужицу 2018) У : Корак библиотеке, бр.3 (2018), стр. 239-242. 

 

 

Матична служба 

  Обављање матичних функција Народна библиотека Ужице је вршила у складу са 

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

територији десет општина Златиборског округа.У матичној надлежности НБУ тренутно се 

налазе 83 библиотеке свих типова. 

  Функције матичности вршио је запослени у матичној служби, директор и други 

запослени по потреби. Средства за обављање планираних активности доступна су од краја 

маја 2018. године. 

Надзор над стручним радом извршен је у 33 библиотеке: 

Јавне библиотеке (4):  

 Народна библиотека Пожега; Библиотека Ариље; Народна библиотека „Сретен Марић”, 

Косјерић и  Библиотека „Мухамед Абдагић”, Сјеница. 

Oсновне школе (18):  

  „Петар Лековић”, Пожега; „Емилија Остојић”, Пожега; „Светозар Марковић”,  

Бродарево; „Стеван Чоловић”, Ариље; „Ратко Јовановић”, Крушчица; „Мито 

Игумановић”, Косјерић; „Вук Ст. Караџић”, Јасеново; „12.децембар”, Сјеница; 

„Светозар Марковић”,  Сјеница; „Јездимир Трипковић” Латвица; „Гојко Друловић”, 

Радоиња, Нова Варош; „Јордан Ђукановић” Варда; „Вук Караџић” Прибој; „Михаило 

Баковић”, Сељашница, Пријепоље; „10. октобар”, Бабине, Пријепоље; „Владимир Перић 
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Валтер”, Пријепоље; „Саво Јовановић Сирогојно”,Сирогојно; „Момир Пуцаревић” 

Акмачићи. 

Средње школе (9): 

 Уметничка школа, Ужице; Економско трговинска школа, Пријепоље; Ужичка 

гимназија, Економска школа Ужице; Техничка школа, Косјерић; Пољопривредна школа 

„Љубо Мићић” Пожега, Техничка школа и Гимназија „Свети Сава” Пожега; Техничка 

школа „Радоје Љубичић”, Ужице; Угоститeљско-трговинска школа Чајетина; Средња 

школа „Свети Ахилије” Ариље. 

Специјална библиотека (1): 

   Библиотека Народног музеја Ужице 

Књижни огранак (1): 

     Месна библиотека „Стеван Томовић“, огранак  Библиотеке „Вук Караџић“ у Пријепољу.  

    У Централни регистар библиотека Србије уписане су: Библиотека Народног 

музеја Ужице, Библиотека ОШ „Михаило Баковић”, Сељашница, Библиотека ОШ „10. 

октобар”, Бабине, Пријепоље, Библиотека „Средња школа”, Нова Варош. 

  Константно се одвијала сарадња са јавним, специјалним и школским библиотекама 

Златиборског округа. Консултације су обављане приликом посета, на стручним 

скуповима, телефонским путем и електронском поштом. За ученике професоре и 

библиотекаре држана су едукативна предавања везана за претрагу библиотечких и 

других база и проналажење правих информација на интернету.  

  Састанак директора општинских библиотека Златиборског округа одржан је у 

уторак 17. априла 2018. у Библиотеци „Јован Томић” у Новој Вароши. Тема су били 

годишњи извештаји о раду за 2017. годину, планови рада за 2018. годину и организација 

акредитованих семинара за стручно усавршавање. Размењена су искуства и могући 

начини сарадње и размене културних садржаја.  

  Ангажовањем Народне библиотеке Ужице у Библиотеци „Сретен Марић” у 

Косјерићу отворен је легат Милована Витезовића.  

  Библиотекар Матичне службе НБУ посетио је ради стручних консултација и 

прикупљања података за МБС базу општинске библиотеке у Пријепољу, Пожеги, 

Ариљу, Прибоју, Новој Вароши, Чајетини и Косјерићу,  основне школе: „Стари град“, 

„Нада Матић“, „Душан Јерковић”, Прву основну школу краља Петра II и „Слободан 

Секулић” у Ужицу, Техничку школу у Ужицу, библиотеку Гимназије и Економске 

школе у Ужицу и Пријепољску гимназију. Организоване су посете ученика средњих и 
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основних школа, односно деце предшколског узраста  нашој установи ради едукације и 

упознавања са радом Библиотеке. 

  Ради оспособљавања за рад новог библиотекара у ОШ „Слободан Секулић” у 

Ужицу, одржано је више предавања и пружена је помоћ у ревизији фонда. 

  У Новој Вароши је спајењем две средње школе, Гимназије „Пиво Караматијевић” и 

Техничке школе, настала „Средња школа”, Нова Варош. У новој школи извршена је 

регистрација Библиотеке, док су Гимназија и Техничка школа избрисане из регистра. 

Библиотекарима је пружена стручна помоћ у вези организације нове библиотеке, вођења 

књиге инвентара и спајања фондова.  

  Вршена је координација приликом попуњавања спискова за набавку књига из 

откупа Министарства културе и информисања са општинским јавним библиотекама. 

 

 

НАБАВКА И ОБРАДА БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ГРАЂЕ 

Библиографска обрада у 2018. години 

  Библиотека је  у 2018. години базу COBISSNBU увећала за 5530 записа (2687 за 

новонабављене публикације, 1248 за потребе ретро уноса монографских публикација, а 

остало је за серијске, аналитику, и некњижну грађу). Последњи ЛН број у бази је 83182. 

Од наведеног броја Библиотека је креирала 1177 библиографских записа (175 за 

монографске публикације и 1001 за аналитику и 1 за серијске публикације).   

Набавка грађе 

  Народна библиотека Ужице је по свим основама увећала свој фонд за 4567 књига. 

Распон инв. бројева за новонабављену књижну грађу је  000237418-000241985. 

Последњи додељени инвентарски број за монографске публикације, књижну грађу,  у  

2018. години је 000241985. Инвентарна књ. сликовница је вођена у распону  220043525-

220043744 (220 сликовница).  

Набавка грађе по одељењима у 2018. години 

 
 

 

Књигe Некњижна грађа Сликовнице Грађа на страном 

језику 

Позајмно одељење 2164 14   

Дечје одељење 941 2 169  
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Одељење стручне 

књиге 

362 1  69 

Одељење 

периодике 

4    

Завичајно одељење 204 12   

Огранак Севојно 798 1 50  

Огранак 

Рибашевина 

95  1  

Електронска 

читаоница 

 24   

Укупно 4568 54 220 69 

 

Преглед новонабављених књига по начину набавке 

 

 

 

*Откуп Министарства културе и информисања 

Преглед  новонабављених  књига у 2018. год.  по УДК групама  

Група 

УДК 

0 1 2 3 5 6 7 821(100) 

 

821. .163.41 

 

82-93 81 9 Укуп. 

Бр. 

Књ. 

122 153 96 290 51 85 174 1399 981 767 60 390 4568 

 

Структура укупног књижног фонда 2018. по УДК групама 

Група 

УДК 

0 1 2 3 5 6 7 8 9 Укуп. 

Књига 3309 

 

6725 1520 12145 2634 5850 3836 156595 9288 201902 

Куповина ОМК* Поклони 

суграђана 

Поклон 

аутора 

Поклон 

издавача 

Обавезни  

примерак 
Укупно 

1741 1466 1138 85 27 111 4568 
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Набавка  периодичних публикација у 2018. години 

 

Врсте периодичних публикације 

Новине (дневне, 

службени листови, 

недељници) 

 

Часописи Остало (годишњаци, 

алманаси календари, 

зборници) 

 

Страна 

периодика 

Звучна 

периодика 

Укупно 

  

14 30 5 1 7 57 

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

форми, чиме је испуњен стандард који прописује набавку бар 2 наслова на страном језику. 

 

Набавка периодичних публикација по одељењима: 

Дечје Научно Завичајно Периодика Рачуновод. Севојно Ел. читаон. Укупно 

1 2 10 37 6 1 7 57+7* 

*Политикин забавник, Вести, Ужичка недеља, Ужички зборник, Историјска баштина, Међај, Свитак по 2 

примeрка на различитим одељењима. 

 

 Начин набавке периодичних публикација: 

 

 

 Инвентарна књига штампане периодике вођена је у распону 010007123–010007266, 

а звучне периодике 721000012–721000014.  

     

  Укупан фонд серијских публикација у COBISS бази: 565 наслова (записа), 4335 

годишта (4278 годишта главне књиге инвентара и 57 завичајне). 

 

Kуповина Поклон 

 

Размена 

 

Сопствена издања Обавезни примерак Укупно 

23 19 6 1 8 57 
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Базе  података 

 Библиотека je корисницима обезбеђивала приступ базама података: ЕБАРТ – 

медијска архива, ИПЦ – правна база Информационо пословног центра, Paragraf Lex – 

електронска правна база, Образовни информатор, КОБСОН – база пуног текста стране 

стручне периодике. 

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА 

  Дигитализовани су часописи „Међај” (бројеви од 1 до 10), „Златиборски соко”, 

„Златиборски скаут”, „Златибор - народни лист”, „Југословенски расвит”, „Расвит”, 

„Трагови” и „Вести” (1941-1950) (укупно 3326 скенова).     

 

 

 

 

 

КОРИСНИЦИ И УСЛУГЕ 

 

 

Уписани корисници у 2018. години  

 
Категорија корисника Број уписаних 

Предшколска деца 719 

Основци 1579 

Средњошколци 861 

Студенти 442 

Запослени 1735 

Пензионери 528 

Остали 466 

Укупно 6330 

 

 

Услуге по одељењима 

 Број посета Број јединица издате 

грађе 

Број пружених услуга 
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Позајмно одељење 37 565 

 

33577 107 418 

 

Дечје одељење 7054 7643 16588 

Завичајно одељење 1858 

 

5198 6105 

Одељење периодике 4563 51715* 8541 

Одељење стручне 

књиге 

3991 7008 10521 

Огранак Севојно 3325 4669 9951 

Огранак Рибашевина 1223 1335 3102 

Укупно 59579 111145 162226 

 

Међубиблиотечка позајмица у 2018. години 

 
 Позајмица за Народну 

библиотеку Ужице  

Позајмице из Народна 

библиотеке Ужице 

УКУПНО 

УКУПНО 87 34 121  

 

    Од укупног броја захтева за међубиблиотечку позајмицу (121), 111 је реализовано, 

а на 10 је негативно одговорено. 

 

 Програмима Библиотеке (књижевнe вечери, изложбe, креативнe радионицe и др.) 

присуствовало је преко 5.000 посетилаца.  

 Библиотека је имала 27.103 претраге електронског каталога COBISS и 240 претрага 

у апликацији mCOBISS. 

 Сајт библиотеке је посећен 20618 пута у току године. 

 Фејсбук страницу Библиотеке прати 1.945 особа, Инстаграм налог 380, а Јутјуб 

канал је имао око 3.000 прегледа за годину дана. 

 

Најчитаније књиге домаћих аутора: 
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1. Корени – Добрица Ћосић 

2. Године врана – Синиша Ковачевић 

3. Е баш ва хвала – Марко Видојковић 

4. Онај што научи мрак да сија – Александар Tешић 

5. Кофер из Берлина –Јелена Бачић Алимпић 

 

Најчитаније књиге страних аутора: 

1. Моја генијална пријатељица – Елена Феранте 

2. Човек по имену Уве – Фредерик Бакман 

3. Прича о другом презимену - Елена Феранте 

4. Убиство Комтура – Харуки Мураками 

5. Бубашвабе – Ју Несбе 

 

Најчитаније књиге на Дечјем одељењу: 

Бранислав Нушић „Хајдуци” 

Анђела Нанети „Мој дека је био трешња”   

 

Заштита библиотечке грађе  

  Коричење периодике: 12 томова Политике; 11 томова Службеног гласника; 1 том 

Ужичке недеље и 2 тома Вести, 19 томова Политикиног забавника. 

  Коричење књига: тврди повез 800 књига;  броширани 2700 књига; урађено је 800 

брзих интервенција на публикацијама. 

  Запослени у књиговезници радио је као техничка подршка изложбама Бранислав 

Нушић, „И ја имам право да читам“ и „Чудесни Андрић“ (поставке у Ариљу и 

Вишеграду);  радионицама на Дечјем одељењу паковање и експедицију књига и 

часописа за размену и поклон, слање позивница за књижеве вечери, припрему 

материјала за текуће послове (налепнице, међаши), фотокопирање за потребе 

Библиотеке. 

 

Цена чланарине за 2018. годину 

– 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 
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– 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, и другим 

удружењима особа са инвалидитетом, деци са посебним потребама, предшколцима, 

првацима, као и трудницама, за кориснике породичне 3+ картице – чланарина је била 

бесплатна за једног члана породице. Члановима Клуба 3 одобрава се попуст од 50%, тако 

да годишња чланарина износи 300,00 РСД. 

 

Радно време: 

 

  Библиотека ради сваког радног дана од 8 до 19.30 часова, а суботом од 8 до 14 

часова. 

  Огранак Севојно понедељаком и петком ради од 8 до15 часова, а средом од 12 до 

19 часова; огранци  Каран и Рибашевина раде уторком од 8 до16 часова 

 

Извештај о раду Матичне комисије за доделу виших стручних звања 

  У 2018. години  Матична комисија за стицање виших стручних звања је разматрала 

два предлога:  

– предлог Народне библиотеке Ужице за кандидата Биљану Давидовски, за доделу 

звања виши дипломирани библиотекар (предлог упућен Републичкој комисији 

06.03.2018. године); 

– предлог Народне библиотеке Пожега за кандидата Даниелу Скоковић за доделу 

звања дипломирани библиотекар саветник  (предлог упућен Републичкој комисији 

06.12.2018. године).  

  

 Обе кандидаткиње су добиле наведена звања.  

 

Седнице Управног и Надзорног  одбора НБУ у 2018. години 

  Управни одбор Народне библиотеке Ужице је у 2018. години имао 12 седница (62-

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

разматрала важна питања као што су: усвајање финансијских планова, планова набавке, 

годишњих извештаја, извештаја пописних комисија, усвајање Статута НБУ, 

расписивање конкурса за директора Народне библиотеке Ужице  итд. 
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3. KАДРОВСКИ УСЛОВИ (ЉУДСКИ РЕСУРСИ) 

3.1. Стање запослених 

  У Народној библиотеци Ужице на крају 2018. године било је укупно 20 запослених 

радника, 15 радника на неодређено време и 5 радника на одређено време. 

 

  Квалификациона структура  запослених: 

 

VII степен стручне спреме  –   директор 

VII степен стручне спреме – 10 радника на неодређено време 

VI степен стручне спреме – 1 радник на неодређено време 

IV степен стручне спреме – 1 радник на неодређено време 

НКВ – 2 радника на неодређено време 

VII степен стручне спреме  – 5 радника на одређено време 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Број и структура запослених према Правилнику о систематизацији 

  Важећи Правилник о систематизацији радних места у Народној библиотеци Ужице 

бр. 158 од 7. априла 2016. године,  који предвиђа 17 запослених радника није у складу са 

са најновијом Уредбом о изменама и допунама Уредбе о Каталогу радних места у јавним 

службама и другим организацијама у јавном сектору и Одлуком о максималном броју 

запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему града Ужица 

за 2018. годину. Народна библиотека Ужице  је израдила нови правилник који је у 

складу са горе поменутом Уредбом и Одлуком. 

3.3. Промене стања запослених у току године 

  На почетку 2018. године Библиотека је имала 22 запослена. Током године један 

запослени библиотекар  је преминуо, а уместо директора који  је отишао у пензију, 

редни број Звања и занимања 
Број 

запослених 

1. Директор 1 

2. Дипл. библиотекар 6 

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: 20 
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именован је библиотекар који је до тада био запослен у НБУ на неодређено време. 

Тренутно има 20 запослених, од којих 18 ради, две раднице су на породиљском 

боловању, а нико није ангажован као њихова замена. 

 

 

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   

  У претходним годинама на згради Библиотеке вршена је реконструкција крова док 

спољна и унутрашња столарија нису мењане и нису у добром стању. 

   Напомињемо да је у 2018. години кроз пројекте Министарства културе и 

информисања набављена нова опрема за потребе функционисања Дечијег одељења 

(рачунарска опрема, интерактивна табла, зебра штампач и сл.), штампач за 

функционисање Матичне службе и Службе рачуноводства. Обновљено је и неколико 

канцеларијских столица услед дотрајалости, полице за књиге и сл.  

  Ипак, може се рећи да велики проблем и даље представљају полице за књиге које је 

неопходно обновити нарочито у депоу установе јер су услед велике дотрајалости  

потенцијална опасност за запослене.  

 

4.3. Реализација капиталних пројеката, набавка основних средстава и инвестиционо 

одржавање објеката и опреме 

 

  У 2018. години Библиотека је набавила следећа основна средства: 

–  Полице за књиге, набавна вредност 154.080 динара; 
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– Опрему за домаћинство, набавна вредност 59.430 динара; ; 

– Рачунарска опрема (рачунари, штампач, зебра штапач, интерактивна табла и сл.) за 

потребе дечијег одељења обезбеђена средствима Министарства културе и информисања 

у износу од 480.294 динара;;  

– Рачунарска опрема за потребе функционисања матичне службе обезбеђена средствима 

Министарства културе и информисања у износу од 40.000 динара; ; 

– Остала рачунарска опрема (рачунари, штампачи и сл.) у износу од 186.744 динара; 

– Опрема за културу и друга административна опрема (канцелариске столице и фотеље 

услед замене оштећених и дотрајалих у износу од 88.433 динара, компјутерски столови 

за потребе дечијег одељења, грејалица, тепих и сл.у износу од 36.431 динара); 

– Рачунарска опрема за потребе пројекта „Види шта читам“, у износу од  45.840 динара,   

обезбеђена средствима буџета града по основу реализације пројекта. 

 

  

 4.4. Текуће одржавање објеката и опреме 

 

  У оквиру текућег одржавања објеката и опреме, Библиотека је вршила одржавање 

опреме у 2018. години, и то рачунарске опреме која подразумева сервис опреме услед 

кварова, замене делова, пуњење кертриџа и сл., одржавање опреме за културу  што 

подразумева замену сијалица, електро материјала, одржавање клима уређаја, тепиха и 

сл. 

  Напомињемо да установа нема запосленог на пословима одржавања, тако да је увек 

у обавези да ангажује лице по основу уговора о делу. За ту намену, Библиотека је 

издвојила средства из сопствених извора. 

 

5. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

  

 5.1.  Остварење прихода 

 

  Остварени приходи Народне библиотеке Ужице у 2018. години обухватају приходе 

од буџета града Ужица (програмска активност 0001 и програмска активност 0002) у 

износу од 27.294.104,38 динара и остале приходе (приходи од спровођења матичне 

функције – средства Министарства културе у износу од 450.000 динара, приходи од 

пројеката – средства Министарства културе у износу од  839.664, сопствени приходи од 

чланарина и робе за даљу продају у износу од 1.362.028,22, приход од Нац. службе за 

запошљавање особа са инвалидитетом у износу од 539.343,35) 

 

        

Екон. 

клас. 
ОПИС 

Приходи из буџета 
Приходи из сопствених и других 

извора 

  планирано остварено 
% 

оств. 
планирано остварено 

% 

оств. 

791 
Приходи из 

буџета 29.062.594,00 28.643.768,34 98,56    

733 
Трансфери 

других нивоа  
 

 555.000,00 539.343,35 97,18 
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власти-

Нац.служба  

742 

Приход од 

продаје 

чланарина  

 

 2.345.000,00 1.307.390,00 55,75 

823 
Приход од 

продаје књига  
 

 400.000,00 54.638,22 13,66 

321 Суфицит         38.253,00   

 У К У П Н О:  29.062.594,00  28.643.768,34    3.338.253,00 1.901.371,57 56,96 

 

        

Екон. 

клас. 
ОПИС 

Приходи из буџета 
Приходи из сопствених и других 

извора 

  планирано остварено 
% 

оств. 
планирано остварено 

% 

оств. 

7911 
Приходи из 

буџета 29.062.594,00 28.643.768,34 98,56    

7331 

Трансфери 

других нивоа 

власти-

Нац.служба   

 

 555.000,00 539.343,35 97,18 

7421 

Приход од 

продаје 

чланарина  

 

 2.345.000,00 1.307.390,00 55,75 

8231 
Приход од 

продаје књига  
 

 400.000,00 54.638,22 13,66 

3211 Суфицит         38.253,00   

 У К У П Н О:  29.062.594,00  28.643.768,34    3.338.253,00 1.901.371,57 56,96 

 

 Напомена: На основу Уговора о реализацији пројекта „Види шта читам“,  НБУ добила је 

од буџета града 60.000 динара,економска класификација 791, при чему  је целокупан 

износ средстава утрошила на поменути пројекат. Средства су утрошена за куповину 

лаптоп рачунара у износу од 45.840 и ауторске уговоре у износу од 14.160,са економске 

класификације 481. Напомињемо да је уговор закључен на основу Уговора о 

финансирању II 55-36/18-11а  oд 07.05.2018. 

 

 

 

 

 



 

Извештај о раду Народне библиотеке Ужице за 2018. годину 

 

 

 

 35

 

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 

запослених (зараде) 
17.550.200,00 17.549.605,10 50.000,00 7.194,90 

412 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
3.190.200,00 3.127.041,90 20.000,00 1.019,40 

413 Накнаде у натури 70.000,00 64.800,00   

414 
Социјална давања 

запосленима 
635.000,00 526.166,95 60.000,00 36.200,00  

415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
170.000,00 169.840,00 50.000,00 46.258,88 

416 
Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
435.000,00 428.436,69 50.000,00   

421 Стални трошкови 868.000,00 831.103,89 310.000,00 156.874,83 

422 Трошкови путовања 274.900,00 272.963,64 540.011,00 345.758,22 

423 Услуге по уговору 1.170.000,00 1.103.937,02 1.097.990,00 777.553,63 

424 Специјализоване услуге 292.000,00 276.425,90 100.000,00 97.020,00 

425 
Текуће поправке и 

одржавање  
120.000,00 87.825,01 120.000,00 7.404,00 

426 Mатеријал 625.000,00 599.767,00 350.252,00 115.978,34 

444 
Пратећи трошкови 

задуживања 
    20.000,00 1.945,84 

465 
Oстале дотације и 

трансфери 
1.582.000,00 1.538.465,96 20.000,00  

481 
Дотације осталим 

проф.институцијама 
 60.000,00   

482 
Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали 
    100.000,00 4.982,50 

483 
Новчане казне и пенали 

по решењу судова                   
1.000,00        

484 

Накнада штете за повреду 

или штету насталу услед 

елем. непогода 

1.000,00        

485 

Накнада штете за повреде 

или штету нанету од 

стране државних органа 

120.000,00 115.336,40     

512 Машине и опрема 958.294,00 892.646,00 250.000,00 173.978,65 
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515 Нематеријална имовина 1.000.000,00  999.407,08 200.000,00 129.289,20 

  УКУПНО (4+5+6) 29.062.594,00 28.643.768,34 3.338.253,00 1.901.458,39 
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планирано  извршено планирано  извршено 

1 2 3 4 5 6 

ПА 0001 и ПА 0002          

4111 Плате, додаци и накнаде запослених 17.550.200,00 17.549.605,10 50.000,00 7.194,90 

4121 Допринос за ПИО 2.140.200,00 2.096.342,20 10.000,00 683.4 

4122 Допринос за здравствено осиг. 915.000,00 899.678,00 5.000,00 293,30 

4123 Допринос за незапосленост 135.000,00 131.021,50 5.000,00 42,70 

4131 Накнаде у натури-месечне карте 70.000,00 64.800,00   

4141 

Исплата накнада за време 

одсуствовања с посла на терет 

фондова 

165.000,00 77.125,74   

4143 Отпремнине и помоћи 470.000,00 449.041,21 
 

 

4144 

Помоћ у медицинском лечењу 

запосленог и друге помоћи 

запосленом 

  60.000,00 36.200,00 

4151 Накнаде трошкова за запослене 170.000,00 169.840,00 50.000,00 46.258,88 

4161 Награде запосленима 435.000,00 428.436,69 50.000,00  

4211 Трошкови платног промета  35.000,00 51.186,75 30.000,00 7.185,99 

4212 Енергетске услуге 430.000,00 424.261,53 50.000,00  

4213 Комуналне услуге 125.000,00 114.223,77 
 

 

4214 Услуге комуникација 138.000,00 129.694,37 230.000,00 149.688,84 

4215 Трошкови осигурања 120.000,00 111.737,47 
 

 

4221 
Трошкови службених путовања у 

земљи 
259.900,00 259.900,00 470.000,00 311.888,61 

4222 Остали трошкови транспорта 15.000,00 13.063,64 70.011,00 33.869,61 

4231 Административне услуге   30.000,00  

4232 Компјутерске услуге 190.000,00 176.398,00 50.000,00  

4233 Услуге усавршавања запослених 80.000,00 80.000,00 100.000,00 29.800,00 

4234 Услуге информисања 130.000,00 101.448,00 120.000,00 74.760,00 

4235 Стручне услуге 720.000,00 708.977,27 117.990,00 64.594,73 

4236 Услуге за домаћ. и угоститељство   50.000,00  

4237 Репрезентација 40.000,00 37.113,75 50.000,00 36.707,41 

4239 Остале опште услуге 10.000,00  580.000,00 571.691,49 

4242 Услуге образовања, културе и спорта 292.000,00 276.425,90 70.000,00 67.020,00 

4249 Oстале специјализоване услуге   30.000,00 30.000,00 

4251 
Текуће поправке и одржавање 

објеката 
10.000,00  30.000,00  

4252 Текуће поправке и одржавање опреме 110.000,00 87.825,01 90.000,00 7.404,00 

4261 Админстративни материјал 130.000,00 123.507,00 130.000,00 27.667,34 

4263 
Материјал за образовање и 

усавршавање запослених 
140.000,00 140.000,00 45.000,00 36.840,00 
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Програми 0002 - Програмске активности  и Пројекти 

 

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 

(екон.класиф.4235 и 

4234) 

200.000,00 
 

 
200.000,00 194.938,26  194.938,26 

2. 

Периодика-

Програмска 

активност 0002 

(екон.класиф.4242) 

30.000,00 
 

 
30.000,00 29.920,00  29.920,00 

4266 
Материјал за образовање, културу и 

спорт 
140.000,00 139.855,00 50.000,00 4.600,00 

4268 Материјал за одржавање хигијене 40.000,00 36.927,00 20.000,00 168,00 

4269 Материјал за посебне намене 175.000,00 159.478,00 105.252,00 46.703,00 

4442 Kазне за кашњење   20.000,00 1.945,84 

4651 Oстале дотације и трансфери 1.582.000,00 1.538.465,96 20.000,00  

4819 
Дотације осталим непрофитним 

институцијама 
 60.000,00   

4821 Остали порези   75.000,00  

4822 Обавезне таксе 1.000,00  25.000,00 4.982,50 

4841 
Накнада штете за повреду или штету 

насталу услед елем. непогода  
1.000,00    

4851 
Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 
120.000,00 115.336,4   

5122 Административна опрема 794.294,00 729.038,00 147.000,00 72.525,65 

5126 
Опрема за образовање, културу и 

спорт 
164.000,00 163.608,00 103.000,00 101453,00 

5151 Нематеријална имовина 1.000.000,00 999.407,08 200.000,00 129289,20 

  УКУПНО (4+5+6) 29.062.594,00 28.643.768,34 3.338.253,00 1.901.458,39 
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3. 

Књижевне вечери – 

Програмска 

активност 0002 

(екон.класиф.4242) 

30.000,00 
 

 
30.000,00 30.000,00  30.000,00 

4. 

Изложбе – 

Програмска 

активност 0002 

(екон.класиф.4242) 

40.000,00  40.000,00 
39.023,00 

 
 39.023,00 

5. 

Награда 

„М.Ускоковић“ – 

Програмска 

активност 0002 

(екон.класиф.4242) 

100.000,00  100.000,00 
100.000,00 

 
 

100.000,00 

 

6. 

Oдзиви Пауну-

Програмска 

активност 0002 

(екон.класиф.4242) 

50.000,00  50.000,00 
35.482,28 

 
 35.482,28 

 

 

Извршење расхода и издатака Народне библиотеке Ужице у 2018. години обухвата 

разврставање расхода и издатака према изворима финансирања, и то расходи из буџета 

града (расходи и издаци програмске активности 0001 и програмске активности 0002) и 

остали извори финансирања. 

Расходи и издаци у 2018. години: 

– Плате, соц. доприноси на терет послодавца и дотације за 20 радника, при чему су две 

запослене започеле коришћење породиљског боловања док су средства обезбеђена од 

Министарства рада и соц. политике (средства на екон.класификацијама 411,412 и 465) 

– Накнаде у натури, тзв.  за превоз за три запослена радника (ек.класиф.413) 

– Соцјална давања запосленима (ек.класиф.414): 

 Боловање преко 30 дана за три запослене; 

 Породиљско боловање за две запослене; 

 Помоћ услед смрти ужег члана породице једном запосленом; 

 Отпремнина услед одласка у пензију због истека мандата директору; 

 Помоћ услед болести једном запосленом; 

 Помоћ за куповину батерија за слушни апарат једном запосленом. 

 

– Накнада за запослене за превоз (готовина, ек.класиф.415) за раднике који су се 

определили за такав начин наплате трошкова од куће до посла, преко 2км удаљености, за 

9 запослених; 

– Награде и остали посебни расходи (ек.класиф.465) представљају јубиларне награде за 

две запослене, и то јубиларне награде за 35 година рада и 20 година рада; 

– Стални трошкови (ек.класиф.421) обухватају следеће: 

 Трошкове платног промета Управе за трезор за рачуне (редован рачун буџета, сопствени 

рачун, рачун јавних радова, рачун донација, девизни рачун); 
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 Енергетске услуге (услуге утрошка електричне енергије у згради Библиотеке и 

огранцима Рибашевина и Севојно); 

 Комуналне услуге (услуге утрошка воде и одвоза отпада и депоновање смећа); 

 Услуге комуникација (трошкови фиксног броја зграде Библиотеке, огранака, интернета у 

Севојну); 

  Трошкови осигурања (осигурање зграде, опреме и запослених); 

– Трошкови путовања (екон.класиф.422) подразумевају трошкове путовања у оквиру 

редовног рада у циљу одласка на семинаре ради стручног усавршавања, полагања 

стручних испита, присуствовању скупштинама библиотекара, спровођење надзора 

тј.матичне функције установе и друго, како у земљи тако и у иностранству); 

– Услуге по уговору (ек.класиф.423) обухватају следеће трошкове, и то: 

 Компјутерске услуге (обнављање пакета за вођење књиговодства, касперски  заштита и 

програмски пакет за обрачун плата); 

 Услуге образовања (представљају трошкове матичне функције, тј.довођење еминентних 

предавача из Народне библиотеке Србије који спроводе стручне семинаре за запослене 

из наше и библиотека региона); 

 Услуге информисања (трошкови везани за штампу „Међаја“, објава огласа о избору 

директора у националним новинама и сл.); 

 Стручне услуге (обухватају трошкове безбедности и здравља на раду, трошкове 

полагања стручног испита за једног запосленог, трошкове ауторских уговора, трошкове 

Кобис програма); 

 Репрезентација 

 Остале опште услуге (трошкови ангажовања домара, тј.лица за текуће одржавање услед 

немања запосленог на тим пословима, трошкови спровођења јавних радова особа са 

инвалидитетом) 

– Трошкови специјализованих услуга културе (ек.класиф.424, подразумевају трошкове 

уско везане за програме, и то: штампа „Међај“, Књижевне вечери, Периодика, Изложбе, 

Одзиви Пауну, Награда М.Ускоковић, трошкови спровођења матичне функције за 

чланство, Нушић фондација и карте за позоришни фестивал) 

– Трошкови поправки и одржавања (ек.класиф.425) односе се на трошкове одржавања 

рачунарске опреме, клима уређаја, тепиха); 

– Трошкови материјала (ек.класиф.426) обухватају: 

 Административни материјал (трошкови канцеларијског материјала, цвећа); 

 Материјал за културу (трошкови набавке дневних и недељних часописа и новина, 

часописа периодике); 

 Средства за хигијену(трошкови хигијенских средстава за чишћење зграде и огранака); 

 Потрошни материјал (трошкови потрошног материјала, осталог материјала, етикета, 

ситног инвентара). 

– Пратећи трошкови задуживања (ек.класиф.444) представљају трошкове камата 

– Накнаде штете (ек.класиф.485) представља трошак исплате неискоришћеног годишњег 

одмора директору коме је истекао мандат а није користио годишњи одмор у 2018.  

– Машине и опрема (ек.класиф.512) представља трошкове основних средстава које је било 

неопходно набавити из средства буџета града, сопствених средстава, као и средстава 

Министарства, а која су била неопходна услед дотрајалости или неопходности куповине  
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