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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 163 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. 

  Мисија: Народна библиотека Ужице је савремени библиотечко-информациони 

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

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

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

     

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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1. 5. Начин финансирања 

Финансирање Библиотеке остварује се из следећих извора: 

– Буџет града Ужица; 

– Министарство културе и информисања РС; 

– Сопствени приходи; 

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

 

2. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА НАРОДНЕ 

БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ ЗА  2019. 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 2019. 

годину.  

 

2.1.  Програмске активности и пројекти реализовани из средстава буџета Града 

 

Из средстава буџета Града Ужица реализоване су следеће активности: 

 

Одзиви Пауну 

Књижевна манифестација „Одзиви Пауну’’одржана је 21. септембра 2019. 

године 41. пут у организацији Народне библиотеке Ужице. На манифестацији je 

гостовало пет песника из Златиборског округа: Љубинка Тошић, Милован Мајдов, 

Драгица Ђурић, Бранка Лазић, Валентина Златановић Марковић. Овогодишњу 

Паунову награду, одлуком дугогодишњег селектора Милијана Деспотовића,  добио је 

књижевник Борис Тановић за збирку песама „Надежник среће“. Програм 

манифестације био је обогаћен фолклорним изведбама и наступом вокалних солиста 

КУД-а „Први партизан“, програмом ученика ОШ „Миодраг Миловановић – Луне“ 

Рибашевина и изложбом „Воденице на Лужници“ запослених у издвојеном одељењу 

школе у Рибашевини.  

Књижевни конкурс „Милутин Ускоковић’’ 

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

необјављивану приповетку на српском језику, прогласио је као најбољу приповетку 

„Путовање, кавалири и пешаци”, Mомчила Бакрача из Врбаса. Друго место заузела је 

приповетка „Зимски дневници” Јагоде Никачевић из Београда, а треће приповетка 

„Страх-орах”, аутора Мира Радојевића из Врбаса. Свечана додела награда одржана је 7. 
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октобра 2019. године у оквиру прославе Дана града. Три награђенe и седам 

похваљених прича објављенo je у часопису „Међај”. Чланови жирија били су: проф. др 

Љиљана Костић, проф. др Славко Петаковић, проф. др  Драгана Францишковић. 

 

Часопис Међај 

    Број 108 часописа Међај  посвећен је Нађи Тешић. У овом броју Међај 

ексклузивно објављује драму „После револуције”  у преводу Љиљане Богоеве Седлар, 

као и одломке из романа „Борац у сенци” и „Родна груда” у преводу Бориса 

Тодоровића. Поред Нађиних есеја, прича, песама, посебно занимљив сегмент овог 

броја Међаја односи се на избор интервјуа Нађе Тешић у временском распону од више 

деценија. Број је приредио Зоран Јеремић.   

 У броју 109 објављене су приповетке са 26. Књижевног конкурса „Милутин 

Ускоковић” и саопштење жирија. Публикација има 113 страна. 

 Двоброј 110/11 „Град у причи“ садржи избор из свих облика прозног 

стваралаштва који се односе на Ужице и ужички крај. Приповетке, новеле, одломци из 

романа, мемоарске и путописне прозе у овом избору обухватају временски период од 

пет векова и представљају својеврсну хронику историјског, друштвеног и уметничког 

развоја Града Ужица.  

 

Изложбе 

 Изложба поводом смрти професора Обрада Јовановића под називом „Омаж 

сликару Обраду Јовановићу“. 

 Изложба „Преузми иницијативу – чувај животну средину!“ Зелена недеља ЕУ у 

Народној библиотеци Ужице.  Уз подршку Школске управе Ужице  Народна 

библиотека је обележила Зелену недељу ЕУ у сарадњи са ужичким основним и 

средњим школама. 

  У холу Народне библиотеке Ужице 23. јула 2019. године отворена је изложба 

Цртежи и слике Живојина Жике Павловића. Ауторка изложбе др Зоја Бојић одржала је 

занимљиво предавање о овом делу стваралаштва овог значајног филмског и књижевног 

ствараоца. Наредна три дана посетиоци су могли да у Читалишту НБУ одгледају 

филмове Жике Павловића: Заседа, Кад будем мртав и бео и Задах тела. 

 Поводом Дана Града приређена је изложба посвећена Нађи Тешић. Аутори 

изложбе су Душица Мурић и Зоран Јеремић. Отварање изложбе било је 11. октобра 

2019. године. 

  Поводом 180 година од почетка рада Ужичке гимназије, Народна библиотека 

Ужице је у сарадњи са Ужичком гимназијом, Читалачким клубом Ужичке гимназије и 

Ужичком књижевном републиком реализовала изложбу посвећену руском писцу 

Сергеју Довлатову под називом Зона Довлатов. Изложба је отворена 2. децембра 2019. 

године. 
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Књижевне вечери 

30. 1. 2019. Књижевно вече Сање Домазет; 

7. 2. 2019. Промоција књиге „Презимена и њихово порекло на сјеничко-пештерској 

висоравни” Салиха Селимовића; 

20. 2. 2019. Промоција књиге „Бела пчела” Љубивоја Јовановића; 

5. 3. 2019. У сарадњи са Међуопштинском организацијом савеза слепих Србије 

Меморијално вече посвећено Вукоману Вулу Татовићу; 

13. 3. 2019. Песничко вече Драгана Јовановића Данилова; 

27. 3. 2019. Стефан Чапалику „Свако полуди на свој начин”; 

26. 3. 2019. Представљање романа „Џелат” Слободана Гавриловића; 

11. 4. 2019. Александар Тешић – Горолом; 

13. 4. 2019. Представљање Уметничко-ликовне уније „Влахо Буковац” из Сплита; 

17. 4. 2019. Гостовање добитника Нинове награде Владимира Табашевића; 

22. 4. 2019. Представљање књига Ненада Андрића „Пешке кроз Свету гору” и „Сусрети 

са светогорским старцима”; 

16. 5. 2019. Тајне наше мале – Мирјана Ранловић Луковић; 

21. 5. 2019. Вече хумора и сатире посвећено Раду Јовановићу ; 

23. 5. 2019. Промоција монографије о Драгићу Петровићу Медошу „Медош загонетка 

трајања”; 

10. 6. 2019. Књижевно вече Гојка Тешића; 

19. 8. 2019. Промоција тематског троброја часописа Међај  „Небески кључеви”; 

19. 9. 2019. Марко Јашовић „Вунене чарапице”; 

26. 9. 2019.  Петар Мићуновић „Ратник”, наставак Јужнословенске трилогије; 

30. 9. 2019.  Вече једног дародавца - Радован Поповић; 

12. 11. 2019. Предавање „Цензура у библиотекарству и издаваштву” и представљање 

истоимене књиге др Дејана Вукићевића 

13. 11. 2019. Књижевни портрет Валентине Златановић Марковић; 
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16. 12. 2019. Књижевно вече песника из Нове Вароши - Гордана Боранијашевић, 

Радојица Перишић и Срећко Гујаничић. 

 

 Дечје креативне радионице 

  У читалишту Народне библиотеке, у марту месецу у оквиру обележавања дана 

Француске културе, организована је завршна приредба ученика ОШ „Душан Јерковић“. 

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

Народне библиотеке Ужице у сарадњи са Предшколском установом Ужице 

организована је смотра рецитатора предшкоског узраста. Јасмина Луковић, 

библиотекар дечјег одељења била је члан стручног жирија овог такмичења. На 

такмичењу је учествовало 26 предшколца из свих установа на нивоу града. Поред 

учесника, на смотри је био присутан велики број деце, васпитача и родитеља. 

 Током лета 2019. године, библиотекари Дечјег одељења реализовали су Летњи 

програм креативних радионица за младе од 7 до 12 година. Програм је обухватао 20 

разноврсних радионица, а реализован је од 15. јула до 17. августа, три пута седмично, у 

два термина, односно за две групе деце: од 9,30 до 11,00 сати и од 11,00 до 12,30 сати. 

На радионицама је учествовало у просеку око 60 деце дневно. 

 Библиотекари Дечјег одељења и у току 2019. године, активно су наставили са 

обуком деце основношколског узраста за претрагу електронских база података, где су 

се деца кроз практичан рад упознала 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). Кроз индивидуалну обуку прошла су деца из више Основних 

школа на територији Града Ужица. Ова обука наставак је пројекта „ Библиотека – 

место за учење“, који је реализован у 2018. години. 

 Народна библиотека Ужице у знак сећања на колегиницу Ратку Вучковић 

расписала је ликовни конкурс под називом „Мој омиљени књижевни лик“. Конкурс је 

трајао од 20. септембра до 30. новембра 2019.године. На конкурс је стигло 165 радова 

из седам основних школа са територије Града Ужица. Отварање изложбе дечјих радова 

и додела награда одржана је 20. новембра у холу Библиотеке. 

 Библиотекари Дечјег одељења Народне библиотеке Ужице, поводом Дечје 

недеље од 07. до 11. октобра 2019. године, чији је мото „Да право свако дете ужива 

лако“, у сарадњи са ОШ „Душан Јековић“ организовали су креативне радионице на 

којима су се деца, кроз разноврстан едукативно-креатини програм, упознала са дечјим 

правима. На овим радионицама учествовало је пет одељења првог разреда и три 

предшколске групе ове основне школе. 

           Поред поменутих радионица које су реализоване у оквиру Дечје недеље, током 

целе школске године организован је велики број радионица са предшколцима и 
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првацима из више основних школа и предшколских установа са територије града. На 

овим радионицама било је укупно  1150 деце. 

Ученици ОШ „Душан Јерковић“ 10. децембра присуствовали су промоцији 

публикације „Много шарена књига“ и упознали су се са песником Мирком 

Марковићем на Дечјем одељењу Народне библиотеке Ужице.  

 На Дечјем одељењу 26. децембра одржан је традиционални маскенбал под 

називом „На крилима маште“, који већ десету годину за редом организује ОШ „Душан 

Јерковић“ у сарадњи са Народном библиотеком Ужице. На маскенбалу је учестовало 

пет одељења трећег разреда ове школе, а тема маскенбала и ове године била је „Главни 

јунак једне књиге“.  

   

Прoграмске активности намењене деци  у огранцима у Севојну и 

Рибашевини: 

На зимском распусту, у огранку у Севојну, са волонтерима - ђацима ОШ 

„Алекса Дејовић“ урађено је  више радионица под називом „Радно-активно дружење“. 

Циљ радионица је био уређивање, али и  упознавање фонда. 

Обележен је 23. април Међународни дан књиге за децу, посетом предшколаца дечјег 

вртића „Маслачак“, а деца из овог вртића су организовано посетила Библиотеку и 

током маја и јуна. Дечија недеља обележена је са ученицима ОШ „Алекса Дејовић“, а 

овогодишњи слоган био је „Да право свако дете ужива лако“. Кроз занимљиву аудио-

визуелну презентацију деца су имала прилику да се упознају са својим основним 

правима, али и обавезама у свакодневном животу. Заједничким активностима 

(читањем, цртањем, анализирањем урађеног) подстакли смо их да изразе своје 

мишљење и виђење ове теме. Током новембра  деца волонтери из креативних 

радионица извела су представе за прваке ОШ „ Алекса Дејовић“  из Севојна коју су 

спремила у креативним радионицама. Током новембра организоване су креативно-

едукативне радионице за децу из вртића „Маслачак“ из Севојна. 

 У сусрет празницима у вртићу „Маслачак“ у Севојну, са групом деце узраста од 

5 до 6 година, одржана је радионица под називом „Новогодишња чаролија“, коју је 

организовала Библиотека.    

Поред низа активноси у Библиотеци је постављена изложба Невене Катић под 

називом „Апстрактна геометријска уметност“. 

  Током марта, априла, маја и септембра месеца организоване су групне посете  

деце из 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. Радионице су започете пројектом 

„Библиотека – место сусрета свих“ 2014. године и представљају његову даљу 

реализацију. 

  Редовна групна активност са децом су квизови знања. 



                    Извештај о раду Народне библиотеке Ужице за 2019. годину                 

14 

 

 Радионица „Дечја права“ у оквиру Дечје недеље реализована је 8. октобра у ОШ 

„Миодраг Миловановић Луне“ у Луновом Селу, Карану и Рибашевини. Том приликом 

предшколцима и првацима су подељене чланске карте Народне библиотеке Ужице. 

Реализоване су и друге програмске активности према плану и програму за 2019. 

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 2019. години 

 

Р. 

бр. 

 

Назив програмских 

активности/пројеката 

 

Планирано из 

буџета Града 

 

Извршено из буџета Града 

 

1. Часопис „Међај” 200.000,00 

 

                                 200.000,00 

 

 

2. Периодика 30.000,00 

 

18.920,01 

 

 

3. Књижевне вечери 50.000,00 

 

48.852,73 

 

 

4. Изложбе 
40.000,00 

 

 

 

40.000,00 

 

5. Награда „М. Ускоковић” 100.000,00 

 

 

100.000,00 

 

6. Oдзиви Пауну 30.000,00 

 

28.049,00 

 

 

 

7. 
Дечје креативне радионице 

50.000,00 

 

31.614,00 

 

 

2.2. Програмске активности и пројекти реализовани из сопствених средстава и 

других извора: 

 

Народна Библиотека Ужице учешћем на пројекту „Дигитални грађанин“, који је 

покренуо Институт за развој и иновативност младих – ИРИМ из Хрватске уз 

финансијку подршку компаније GOOGLE и сарадњу са локалним партнерима (за 

Србију ФОНД Б92), добила је на поклон 20 MICRO:BIT рачунара и 5 BOSSON- уради 

сам сетова. Ови уређаји спаковани као књига користе се на радионицама које се 

организују у читалишту Библиотеке од маја 2019. године, а могу се и изнајмљивати и 

грађанству. Одржан је и велики број индивидуалних обука. Едукацију за рад са 

MICRO:BIT рачунаром и BOSSON сетом прошло је 835 основаца. Захваљујући 
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успешној реализацији овог пројекта, Народна библиотека Ужице, једна је од пет 

библиотека у Србији која је добила 3D штампач. 

   Реализовани су партнерски пројекти „Будућност је почела! Елементаријум, 

програмирање и роботика за децу и младе“ и „Забележи тренутак“ у сарадњи са 

Центром за професионални развој и пренос знања и Удружењем „Минимас“ из Ужица.  

  Народна библиотека Ужице је поднела више пријава за конкурсе Министарства 

културе и информисања, као и на конкурс Министарства правде за доделу средстава 

прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења али ниједан пројекат није 

одобрен. 

   

Настављена је реализација раније започетих пројеката: 

 

– „Култура за све” (једанаеста 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 3 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. 

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

Министраство културе и информисања РС; 

– „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; 

  

 Стручни семинари организовани у Народној библиотеци Ужице за библиотекаре 

Златиборског округа: 

 

– Акредитовани стручни семинар под називом „Иновације у библиотекарству - 

какву библиотеку желимо?” одржан је у Народној библиотеци Ужице 15. априла 

2019. године, у оквиру програма сталног стручног усавршавања. Аутор и предавач 

Беба Станковић (Народна библиотека Србије), поделила је своје богато међународно 

искуство са библиотекарима Златиборског округа. 
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– „Од библиотеке до научног рукописа”. Аутори и реализатори: др Тања Богојевић и 

Даниела Кермеци, више дипломиране библиотекарке (Библиотека Матице српске). 

– „Набавка библиотечке грађе и извора у библиотекама”, Др Добрила Бегенишић 

(НБС), 

– „Формирање и одржавање збирке серијских публикација у библиотекама”, 

Бојана Вукотић и Љиљана Драгичевић (НБС). 

– „Цензура у библиотекарству и издаваштву”, др Дејан Вукићевић и др Драгана 

Милуновић (НБС),  

– Матична служба НБУ у сарадњи са Подружницом Друштва школских библиотекара 

Србије за Златиборски округ и Активом школских библиотекара Ужица, оранизовала је 

Округли сто „Примери добре праксе библиотека ужичких основних и средњих 

школа”. Поред размене искустава руководилац Матичне службе је говорио о ревизији 

и отпису грађе, односно стицању звања у овој области. Округли сто је одржан у 

просторијама Народне библиотеке Ужице. 

 

 

   Библиотекари Народне библиотеке Ужице су излагали и присуствовали на 

следећим семинарима и програмима који су организовани у другим местима: 

 

   – 23. Семинар Виртуелне српске библиотечке мреже „Дигиталне услуге у 

библиотекама“, Врујци  2019; 

–  Манифестација „Вишеградска стаза“, традиционални сусрети библиотекара 

Републике Српске, Вишеград;  

–  Скупштине, форуми, састанци  и конференција Библиотекарског друштва Србије; 

– Скупштине и састанци Заједнице матичних библиотека Србије; 

– Међународни стручни скуп „Приче из моје књижнице“, Бели Манастир, Хрватска; 

– Свечано отварање нове зграде Градске библиотеке у Чачку; 

– Прослава поводом 150 година од оснивања Народне библиотеке у Пожеги; 

– Сателит конференција IFLA Секције за рад са децом и  младима под називом „ Нови 

библиотечки професионалци за децу и младе“; 

– Семинар и тренинг радионицa „Хортикултурне библиотеке – локалне заједнице –

Чајетина“; 

– Програм обележавања 150 година од оснивања Читаонице ваљевске; 

– Стручни скуп библиотекара (3–4. октобра 2019) на тему „Међународна сарадња 

библиотека” у организацији Народне библиотеке „Стефан Првовенчани” из Краљева; 

– Сателит конференција IFLA Секције за рад са децом и  младима под називом „ Нови 

библиотечки професионалци за децу и младе“ у Народној библиотеци Србије у 

Београду. 

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; 

– Програм „Читалићи“ у ОШ „Миливоје Боровић“ у Мачкату. 

 

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

предвиђени годишњим планом рада за 2019. 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 64. Сајму књига у Београду; 

 

2.7. Програмске активности и пројекти реализовани на основу међународне 

сарадње 

Активности ЕУТЕКА кутка: 

Настављене су активности везане за  ЕУТЕКА кутак: 

 

– поводом Дана Европе организован је квиз за ученике осмих разреда ужичких  

основних школа Европска унија и културна баштина ЕУ; 

– од 13. до 17. 05. 2019. организована је Зелена недеља ЕУ у сарадњи са Школском   

управом Ужице, Зеленим саветом града Ужица, Удружењем професора биологије 

„Опстанак“, учитељима, наставницима и професорима ужичких основних и средњих 

школа; 

–  промоција конкурса за „Европску школу дебате“ за средњошколце и студенте. 

 

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 10. јуна 

2019. године  у Читалишту Библиотеке. „Срлетова школа цртања” наставила је са 

радом у октобру у истом термину. 
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– 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://www.radioluna.rs/do-kraja-januara-izlozba-u-cast-sergeja-dovlatova-u-narodnoj-

biblioteci-uzice/ 

http://www.politika.rs/sr/clanak/443391/Secanje-na-pisca-koga-pamte-i-Rusija-i-Amerika 

https://www.danas.rs/kultura/vece-posveceno-nadji-tesic-u-uzicu-11-oktobra/ 

https://www.infoera.rs/2019/12/07/biblioteka-cuvar-knjizevnog-blaga/ 

http://zoomue.rs/urucena-nagrada-milutin-uskokovic/ 

https://www.blic.rs/kultura/vece-jednog-darodavca-u-biblioteci-u-uzicu-postoji-1667-knjiga-

sa-posvetama-samo/qj9zs7z 

https://www.tv5.rs/2019/07/25/u-narodnoj-biblioteci-otvorena-izlozba-zivojin-zika-pavlovic-

crtezi-i-slike/ 

https://uzicemedia.rs/knjizevno-vece-profesora-dr-gojka-tesica-u-citalistu-uzicke-biblioteke/ 

http://www.koreni.rs/uzice-predstavljanje-monografije-medos-zagonetka-trajanja/ 

http://pasaz.rs/omaz-radu-jovanovicu-u-narodnoj-biblioteci-uzice-vece-humora-i-

satire/?fbclid=IwAR3DfSVjUTUJeSEmhDk-1HQ-

51NcHDEH3bIhE3hbuABAAUMsYTYUHxL75XU 

https://uzicemedia.rs/knjizevno-vece-pesnika-iz-nove-varosi-u-ponedeljak-u-uzicu/ 

https://pasaz.rs/knjizevni-portret-valentine-zlatanovic-

markovic/?fbclid=IwAR1HnJ6tAZB4fP3CcGTM_YnVQOEe9coZwXRm_e8R7eRSdylwj

n0KiZBimlU 

https://pasaz.rs/secanje-na-ratku-uz-nove-generacije-koje-ce-od-citanja-

rasti/?fbclid=IwAR14BHKVnolQMTfK5ImcbLBEF8123W805hAqFZST6ibxRiTen2sivjY

vSOU 

 

 

 

Објављени радови: 

  

– Let' s Go Green! Прва међународна конференција о зеленим библиотекама, Загреб, 

Хрватска, 8-10. новембар, 2018, Биљана  Давидовски и Нина Раденковић 

У: Панчевачко читалиште Нине под називом ISSN 2217-5555. - Год. 18, бр. 34 (мај 

2019), стр. 81-83 

– „ЛАЈКУЈ”, „ШЕРУЈ” И „ЗАПРАТИ”, Бојана Маринчић 

У: Крагујевачко читалиште. - ISSN 2217-2327. - Год. 24, бр. 47 (2019), стр. 5-7. 

 

– Са младима на путу евроинтеграција, Биљана Давидовски и Нина Раденковић  
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У: Прича (из) моје књижнице : - зборник радова на конференцији с међународним 

судјеловањем (4 ; 2019 ; Кнежеви Виногради): Бели Манастир : Градска књижница 

Бели Манастир. ИСБН  978-953-59280-6-5, - Стр. 192-206. 

 

– Примена нових технологија у раду са децом и младима у Народној библиотеци 

Ужице, Биљана Давидовдски и Бојана Маринчић 

У: Дани хрватске књиге и ријечи / зборник уредила Kатарина Челиковић. - Суботица : 

Хрватска читаоница : Завод за културу војвођанских Хрвата, 2019. - (Едиција Студије 

; књ. 8). - (Библиотека Зборници ; књ. 3). - ИСБН 978-86-84783-37-2. - ИСБН 978-86-

87831-32-2. - Стр. 133-150 

 

– Стара библиотека Тринити колеџа, Бојана Маринчић. 

У: Корак библиотеке (Online). - ISSN 2466-524X. - Бр. 4 (2019), стр. 68-77. 

 

– Каква нам библиотека треба, Нина Раденковић, Биљана Давидовски, стр.88-94. 

У: Корак библиотеке (Online). - ISSN 2466-524X. - Бр. 4 (2019), стр. 88-94. 

 

– Види шта читам - Народна библиотека Ужице као креативни стварни и виртуелни 

простор за изражавање младих, Бојана Маринчић, Биљана Давидовски и Драгослава 

Родаљевић. 

У: Иновације и трендови у библиотекарству / уредник Богдан Трифуновић. - Београд : 

Библиотекарско друштво Србије, 2019. - ISBN 978-86-87177-17-8. - Стр. 193-206. 

 

– Писани траг о књизи и људима: грађа за библиографију мр Слободана Радовића: 

(1957-2019) У: Корак библиотеке (Online). - ISSN 2466-524X. - Бр. 4 (2019), стр. 19-

56. 

– „Дечја периодика у Народној библиотеци Ужице“ / Јасмина Луковић, Драгана 

Ристановић, Биљана Ристовић , У: Корак библиотеке, бр. 4 (2019), стр. 57–68; 

 

– „Учитељски гласник (1905) - редак часопис у фонду Народне библиотеке у Ужицу“ / 

Биљана Ристовић, Гордана Бацотић, У: Гласник Народне библиотеке Србије, Год. 18, 

бр. 21 (2019), стр. 45-56. 

 

 

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

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

априла 2019. године. 

Надзор над стручним радом извршен је у 29 библиотека: 

Јавне библиотеке (6):  

Народној библиотеци „Милош Требињац“, Бајина Башта, Библиотеци „Јован Томић“, 

Нова Варош, Градској библиотеци Прибој, Огранак Стари Прибој, Библиотеци „Вук 

Караџић“, Пријепоље, Библиотеци „Љубиша Р. Ђенић“, Чајетина. 

Oсновне школе (16):  

„Душан Јерковић“, Ужице, „Нада Матић“, Ужице, „Стари Град“, Ужице, „Бреково“, 

Бреково, Ариље, „Рајак Павићевић“, Бајина Башта, „Свети Сава“, Бајина Башта, 

„Бошко Буха“, Ивање, „Алекса Дејовић“ Севојно, „Десанка Максимовић“, Прибој, 

„Ђура Јакшић“, Равни, „Душан Томашевић Ћирко“, В. Жупа, Пријепоље, „Свети Сава“ 

Бостани – Пријепоље, „Братство – јединство“, Дуга Пољана, Сјеница, „Димитрије 

Туцовић“ Чајетина, „Кнезова Рашковића“, Божетићи, Н. Варош, „Богосав Јанковић“, 

Кремна. 

Средње школе (6): 

„Техничка школа“, Ужице, „Пријепољска гимназија“, „Машинско – 

електротехничка школа“, Прибој, „Сјеничка гимназија“, Сјеница, 
„Медицинска школа“, Ужице, „Средња школа“, Нова Варош.   

Специјална библиотека (1): 

Библиотека Историјског архива Ужице 

 У Централни регистар библиотека Србије уписане су: Библиотека ОШ 

„Братство јединство“, Дуга Пољана, Сјеница; Библиотека ОШ „Душан Томашевић 

Ћирко“, Велика Жупа, Пријепоље;  Библиотека ОШ „Бреково“, Бреково , Ариље 

(накнадним увидом у документацију утврђено је да је библиотека регистрована под 

другим именом и са непотпуном документацијом, па се цео поступак водио као допуна 

и ажурирање документације). 

 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 23. априла 2019. у Градској библиотеци у Прибоју. Тема су били годишњи 

извештаји о раду за 2018. годину, планови рада за 2019. годину и организација 
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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 основних школа, односно деце предшколског узраста  нашој 

установи ради едукације и упознавања са радом Библиотеке. 

   

 

НАБАВКА И ОБРАДА БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ГРАЂЕ 

Библиографска обрада у 2019. години 

  Библиотека је  у 2019. години базу COBISSNBU увећала за 6085  записа (3503 за 

новонабављене публикације, 1637 за потребе ретро уноса монографских публикација, 

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

89267. Од наведеног броја Библиотека је креирала 1234 библиографских записа (121 

за књиге и 1090 за аналитику и 2 за серијске публикације).   

 

Набавка грађе 

 Народна библиотека Ужице је по свим основама увећала свој фонд за 6278 

књига. Распон инв. бројева за новонабављену књижну грађу 000241986-000248263. 

Последњи додељењи инвентарни број за монографске публикације, књижна грађа,  у  

2019. години је 000248263. 

Набавка грађе по одељењима у 2019. години 

 
 

 

Књигe Некњижна грађа Сликовнице Грађа на страном 

језику 

Позајмно одељење 2798 8   

Дечје одељење 1069 29 103  

Одељење стручне 

књиге 

486 2   
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Одељење 

периодике 

6    

Завичајно одељење 1003 42   

Огранак Севојно 821  27  

Огранак 

Рибашевина 

95    

Електронска 

читаоница 

 19   

Укупно 6278 100 130  

 

Преглед новонабављених књига по начину набавке 

 

*Откуп Министарства културе и информисања 

*Народна библиотека Србије 

Преглед  новонабављених  књига у 2019. г. по УДК групама  

Група 

УДК 

0 1 2 3 5 6 7 821 

(100) 

821 

.163.41 

82-93 81 9 Укуп. 

Бр. 

Књ. 

167 236 86 372 78 146 287 1772 1865 850 41 378 6278 

  

Структура укупног књижног фонда 2019. по УДК групама 

Група 

УДК 

0 1 2 3 5 6 7 8 9 Укуп. 

Књига 3476 

 

6961 1606 12517 2712 5996 4123 161123 9666 208180 

 

Куповина НБС* ОМК* Поклони 

сугр. 

Поклон 

аутор

а 

Поклон 

издав. 

Обавезни  

примерак 
Поклон 

Р. 

Попови

ћа 

Остало Укупно 

1870 352 1359 1427 155 106 160 788 61 6278 
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Набавка  периодичних публикација у 2019. години 

 

Врсте периодичних публикације 

Новине (дневне, 

службени листови, 

недељници) 

 

Часописи Остало (годишњаци, 

алманаси календари, 

зборници) 

 

Страна 

периодика 

Звучна 

периодика 

Укупно 

  

13 28 4 1* 7 53 

*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 31 6 1 7 53+5* 

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

примeрка на различитим одељењима. 

 

 Начин набавке периодичних публикација: 

 

 

 Укупан фонд серијских публикација у COBISS бази:  

– наслови: 588  (552 у Главној књизи инвентара за периодику, 12 у Књизи инвентара 

Завичајног одељења за периодику, 7 у Књизи инвентара за звучну периодику, 17 

наслова без инв. броја – електронска периодика, записи за потребу израде чланака);  

– годишта: 4511 (4429 у Књизи инвентара за периодику, 57 у Књ. инв. за Завичајну 

периодику, 25 у  Књизи инв. за звучну периодику) 

– Јединице грађе:  свеске/бројеви: 264118 (24781 у Књизи инвентара за периодику, 

2637 у Књизи инвентара за завичајну периодику), дискови: 73. 

Kуповина Поклон 

 

Размена 

 

Сопствена издања Обавезни примерак Укупно 

23 16 7 1 6 53 
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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: 

 

– лист Реч младих, укупно 14 година (1971-1 број, 1976-18 бројева, 1977- 21 број, 

1978- 15 бројева, 1979-15 бројева, 1980-8 број, 1981- 18 бројева, 1982-18 бројева, 

1983-20 бројева, 1984-13 бројева, 1985-14 бројева, 1986-14 бројева, 1987-14 бројева, 

1988-12 бројева) укупно 191 број;  

– Ера – лист за озбиљну шалу и киселу збиљу, укупно 7 година – 35 бројева (1919-2 

броја, 1921- 1 број, 1922-4 броја, 1923- 2 броја, 1924- 19 бројева, 1925- 2 броја, 1928- 

5 бројава); 

– Међај, бр. 26-27; 

– фотографије са Завичајног одељења (635). 

 

 

 

 

КОРИСНИЦИ И УСЛУГЕ 

 

 

 

Број чланова  по одељењима у 2019. години  

 
Одељење Број уписаних 

Позајмно одељење 4397 

Дечје одељење  2205 

Огранак Севојно 581 

Огранак Рибашевина 143 

Укупно 7326 
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Уписани корисници у 2019. години 

Категорија корисника Број уписаних 

Предшколска деца 674 

Основци 1860 

Средњошколци 962 

Студенти 571 

Запослени 2119 

Пензионери  577 

Остали 563 

Укупно 7326 

 

 

Услуге по одељењима 

 Број посета Број јединица издате 

грађе 

Број пружених услуга 

Позајмно одељење 37949 

 

48043 109851 

 

Дечје одељење 10593 11502 27058 

Завичајно одељење 1799 

 

5198 6035 

Одељење периодике 3733 41538 4289 

Одељење стручне 

књиге 

3455 1979 7142 

Огранак Севојно 3086 3974 8584 

Огранак Рибашевина 1230 1350 3122 

Укупно 63845 113584 166099 
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Међубиблиотечка позајмица у 2019. години 

 
 Позајмица за Народну 

библиотеку Ужице  

Позајмице из Народне 

библиотеке Ужице 

УКУПНО 

УКУПНО 134 29 163 

 

 Програмима Библиотеке (књижевнe вечери, изложбe, креативнe радионицe и 

др.) присуствовало је преко 5.200 посетилаца.  

 Библиотека је имала 7893 претраге електронског каталога COBISS+. 

 Сајт библиотеке је посећен 23.617 пута у току године. 

 Фејсбук страницу Библиотеке прати 2,079 особа, Инстаграм налог 569, а Јутјуб 

канал је имао око 3.000 прегледа за годину дана. 

 

Најчитаније књиге домаћих аутора: 

1. Када су цветале тикве –  Драгослав Михајловић 

2. Сеобе – Милош Црњански 

3. Рани јади –  Данило Киш 

4. Време смрти –  Добрица Ћосић 

5. Последње пролеће у Паризу –  Јелена Бачић Алимпић 

 

Најчитаније књиге страних аутора: 

1. Злочин и казна – Фјодор Михајлович Достојевски 

2. Седам сестара – Лусинда Рајли 

3. Моја генијална пријатељица – Елена Феранте 

4. Кућа орхидеја  – Лусинда Рајли 

5. Девојчица на литици – Лусинда Рајли 

 

Најчитаније књиге на Дечјем одељењу: 

Едиција: Хајде да читамо (сви наслови);  

Едиција Корак по корак (сви наслови);  

Мој деда је био трешња – Анђела Нанети; 

Ми смо смешна породица – Раде Обреновић; 

Тајна жутог балона – Никол Лезије; 

Од читања се расте – Јасминка Петровић; 

Чудесни подвизи Азбучка Првог у тридесет слова (Дејан Алексић) 

– лектирна грађа. 
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Заштита библиотечке грађе  

  Коричење периодике: 12 томова Политике; 13 томова Службеног гласника; 1 

том Ужичке недеље и 2 тома Вести, 6 томова Политикиног забавника. 

  Коричење књига: тврди повез 600 књига;  броширани 2200 књига; урађено је 

120 брзих интервенција на публикацијама. 

  Запослени у књиговезници радио је као техничка подршка изложбама Цртежи и 

слике Живојина Жике Павловића, изложби посвећеној Нађи Тешић, Зона Довлатов и 

Сећање на Ратку Вучковић, 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 2019. 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 

– 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 до 15 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 2019. години  Матична комисија за стицање виших стручних звања је 

разматрала један предлог:  

– предлог Народне библиотеке Пожега за једног кандидата, за доделу звања 

дипломирани библиотекар саветник  (предлог упућен Републичкој комисији 1.11. 

2019. године). Кандидат је добио наведено звање.  
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Седнице Управног и Надзорног  одбора НБУ у 2019. години 

  Управни одбор Народне библиотеке Ужице је у 2019. години имао 12 седница 

(74-85). Све седнице су 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. 

 

 

3. KАДРОВСКИ УСЛОВИ (ЉУДСКИ РЕСУРСИ) 

 

3.1. Стање запослених 

  У Народној библиотеци Ужице на крају 2019. године било је укупно 22 

запосленa радника, 19 радника на неодређено време и 3 радника на одређено време. 

 

  Квалификациона структура  запослених: 

 

VII степен стручне спреме  –   директор 

VII степен стручне спреме – 14 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  – 3 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. 337 од 9. августа 2019. године, предвиђа 20 запослених радника на 

неодређено време и усвојен је и урађен у складу са најновијом Уредбом о Каталогу 

радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору и 

редни број Звања и занимања 
Број 

запослених 

1. Директор 1 

2. Дипл. библиотекар 7 

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 2 

10. Помоћни радник 2 

  УКУПНО: 22 
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Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време за сваки 

организациони облик у систему града Ужица за 2019. годину. 

3.3. Промене стања запослених у току године 

  На почетку 2019. године Библиотека је имала 21 запосленог радника. Током 

године четири радника су добила решење о запослењу на неодређено време, тако да 

су се створили услови за пријем још једног радника (библиотекара) на одређено 

време. На крају 2019. године Библиотека има 19 запослених радника на неодређено 

време, 3 радника на одређено време, од којих је један радник ангажован као замена 

запослене на породиљском боловању. 

 

 

4. СТАЊЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 

 

 

4.1.  Просторни услови рада Библиотеке 

 

Библиотека остварује делатност у згради од 1020m2 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 40m2, а огранак у насељеном месту Каран 

смештен је у просторијама основне школе, па укупна површина простора Библиотеке 

заједно са огранцима износи 1.140m2, што значи да Библиотека располаже са 14.61m2 

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, као ни фасада која 

опада и представља потенцијалну опасност за пролазнике. 

Напомињемо да је у 2019. години  набављена нова опрема за потребе функционисања 

Депоа библиотеке (металне полице, порт термо стаза...), хард диск за потребе 

функционисања Матичне службе, синтелон стаза на Позајмном одељењу, ТА пећ за 

загревање простора библиотеке у огранку Севојно. Обновљено је и неколико 

канцеларијских столица услед дотрајалости, једног стола и сл. 

Ипак, може се рећи да велики проблем и даље представља расвета, вентилација у депоу 

и недовољно простора. Један од великих проблема са којим се Народна библиотека 

Ужице суочава годинама уназад је недостатак службеног аутомобила за потребе 

функционисања Матичне службе. 

Преко фондације „Fond B92“ примљена је донација 1 комада PRI-MK3-3D printer Prusa 

MK3 Set. 
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4.3. Реализација капиталних пројеката, набавка основних средстава и 

инвестиционо одржавање објеката и опреме 

 

У 2019. години Библиотека је набавила следећа основна средства: 

 

– Полице за књиге, набавна вредност 367.172,40 динара; 

– Електронска опрема, у вредности од 90.200,00 динара (Пећ ТА, клима уређај, 

вентилатор);  

– Рачунарска опрема за потребе функционисања матичне службе обезбеђена 

средствима Министарства културе и информисања у износу од 30.000 динара;  

– Остала рачунарска опрема (електронски уређај за аутентификацију) у износу од 7.056 

динара; 

– Опрема за културу и друга административна опрема (стаклена крила за ормаре, 

фотеље услед замене оштећених и дотрајалих, сто, тепих, стазе и сл. у износу од 

154.473,40 динара); 

 

 4.4. Текуће одржавање објеката и опреме 

 

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

опреме у 2019. 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 2019. години обухватају приходе од 

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

износу од 28.093.956,47 динара и остале приходе (приходи од спровођења матичне 

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

приходи од чланарина и робе за даљу продају у износу од 1.336.095,00, приход од 

донација у износу од 35.515,00, меморандумске ставке за рефундацију расхода 

43.964.00, приход од Нац. службе за запошљавање особа са инвалидитетом у износу од 

336.894,36). 
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Екон. 

клас. 
ОПИС 

Приходи из буџета 
Приходи из сопствених и других 

извора 

  планирано Остварено 
% 

оств. 
планирано остварено 

% 

оств. 

791 
Приходи из 

буџета 28.670.000,00 28.093.957,27 97,99    

733 

Трансфери 

других нивоа 

власти-

Нац.служба   

 

 346.000,00 336.894,36 97,36 

742 

Приход од 

продаје 

чланарина  

 

 2.240.521,00 1.313.810,00 58,64 

744 
Приход од 

донација  
 

 35.515,00 35.515,00 100,00 

771 

Меморандумске 

ставке за 

рефундацију  

 

 43.964,00 43.964,00 100,00 

823 
Приход од 

продаје књига  
 

 100.000,00 22.285,00 22,29 

321 Суфицит        38.154,54   

 У К У П Н О: 28.670.000,00  28.093.957,27    2.804.154,54 1.752.468,00 62,50 

        

 

 

Екон. 

клас. 
ОПИС 

Приходи из буџета 
Приходи из сопствених и других 

извора 

  планирано Остварено 
% 

оств. 
планирано остварено 

% 

оств. 

7911 
Приходи из 

буџета 28.670.000,00 28.093.957,27 97,99    

7331 

Трансфери 

других нивоа 

власти-

Нац.служба   

 

 346.000,00 336.894,36 97,36 

7421 

Приход од 

продаје 

чланарина  

 

 2.240.521,00 1.313.810,00 58,64 

7441 
Приход од 

донација  
 

 35.515,00 35.515,00 100,00 

7711 

Меморандумске 

ставке за 

рефундацију  

 

 43.964,00 43.964,00 100,00 

8231 
Приход од 

продаје књига  
 

 100.000,00 22.285,00 22,29 

3211 Суфицит        38.154,54   

 У К У П Н О: 28.670.000,00 28.093.957,27 97,99 2.804.154,54 1.752.468,00 62,50 
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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) 

17.720.000,00 17.695.464,10 50.000,00  

412 
Социјални доприноси 

на терет послодавца 
3.052.000,00 3.033.837,20 20.000,00  

413 Накнаде у натури 65.000,00 63.000,00 5.000,00  

414 
Социјална давања 

запосленима 
1.095.000,00 946.628,49 30.000,00 13.521,91 

415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
210.000,00 209.160,00 40.000,00 28.933,26 

416 
Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
280.000,00 269.968,84 10.000,00   

421 Стални трошкови 1.020.000,00 922.522,83 305.000,00 182.394,83 

422 Трошкови путовања 260.000,00 259.999,43 410.000,00 166.187,54 

423 Услуге по уговору 820.000,00 762.461,17 857.000,00 772.844,57 

424 Специјализоване услуге 270.000,00 257.344,77 158.155,00 138.287,07 

425 
Текуће поправке и 

одржавање 
90.000,00 50.680,00 62.000,00 37.465,00 

426 Mатеријал 725.000,00 656.675,81 271.000,00 152.680,21 

444 
Пратећи трошкови 

задуживања 
   20.000,00 2.163,19 
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465 
Oстале дотације и 

трансфери 
1.413.000,00 1.403.597,10 10.000,00  

482 
Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали 
   70.000,00 10.629,22 

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      

512 Машине и опрема 648.000,00 564.399,40 286.000,00 85.991,40 

515 Нематеријална имовина 1.000.000,00  998.218,13 200.000,00 180.330,76 

  УКУПНО (4+5+6) 28.670.000,00 28.093.957,27 2.804.154,54 1.771.428,96 
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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 17.720.000,00 17.695.464,10 50.000,00  

4121 Допринос за ПИО 2.123.000,00 2.122.802,30 10.000,00  

4122 Допринос за здравствено осиг. 929.000,00 911.034,90 5.000,00  

4123 Допринос за незапосленост   5.000,00  

4131 Накнаде у натури-месечне карте 65.000,00 63.000,00 5.000,00  

4141 

Исплата накнада за време 

одсуствовања с посла на терет 

фондова 

260.000,00 113.295,23   

4143 Отпремнине и помоћи 100.000,00 100.000,00 10.000,00 9.921,91 

4144 

Помоћ у медицинском лечењу 

запосленог и друге помоћи 

запосленом 

735.000,00 733.333,26 20.000,00 3.600,00 

4151 Накнаде трошкова за запослене 210.000,00 209.160,00 40.000,00 28.933,26 

4161 Награде запосленима 280.000,00 269.968,84 10.000,00  

4211 Трошкови платног промета  80.000,00 44.301,53 30.000,00 5.672,88 

4212 Енергетске услуге 510.000,00 509.999,85 80.000,00 49.899,07 

4213 Комуналне услуге 130.000,00 109.688,83 
 

 

4214 Услуге комуникација 180.000,00 144.509,82 195.000,00 126.822,88 

4215 Трошкови осигурања 120.000,00 114.022,80 
 

 

4221 
Трошкови службених путовања у 

земљи 
260.000,00 259.999,43 300.000,00 152.615,17 

4222 Остали трошкови транспорта   110.000,00 13.572,37 

4231 Административне услуге   30.000,00 1.057,50 

4232 Компјутерске услуге 200.000,00 174.610,00 13.000,00 4.784,00 

4233 Услуге усавршавања запослених 100.000,00 100.000,00 15.700,00 15.480,00 

4234 Услуге информисања 100.000,00 100.000,00 55.000,00 42.673,00 

4235 Стручне услуге 370.000,00 368.142,32 274.000,00 252.476,91 

4236 Услуге за домаћ. и угоститељство     

4237 Репрезентација 30.000,00 19.708,85 74.300,00 70.487,85 

4239 Остале опште услуге 20.000,00  395.000,00 385.885,31 

4242 Услуге образовања, културе и спорта 270.000,00 257.344,77 158.155,00 138.287,07 

4251 
Текуће поправке и одржавање 

објеката 
  20.000,00 11.905,00 

4252 Текуће поправке и одржавање опреме 90.000,00 50.680,00 42.000,00 25.560,00 

4261 Админстративни материјал 150.000,00 126.842,00 75.000,00 24.322,00 

4263 
Материјал за образовање и 

усавршавање запослених 
200.000,00 200.000,00 30.000,00 10.390,00 

4266 
Материјал за образовање, културу и 

спорт 
140.000,00 138.987,00 50.000,00 12.468,00 

4268 Материјал за одржавање хигијене 25.000,00 19.997,00 5.000,00  

4269 Материјал за посебне намене 210.000,00 170.849,81 111.000,00 105.500,21 



                    Извештај о раду Народне библиотеке Ужице за 2019. годину                 

35 

 

 

Програми 0002 – Програмске активности  и пројекти 

 

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 
 

 
200.000,00 200.000,00  200.000,00 

2. 

Периодика-

Програмска 

активност 0002 

(екон.класиф.4242) 

30.000,00 
 

 
30.000,00 18.920,01  18.920,01 

3. 

Књижевне вечери – 

Програмска 

активност 0002 

(екон.класиф.4242) 

50.000,00 
 

 
50.000,00 48.852,73  48.852,73 

4. 

Изложбе – 

Програмска 

активност 0002 

(екон.класиф.4242) 

40.000,00  40.000,00 

 

39.572,70 

 

 39.572,70 

4442 Kазне за кашњење   20.000,00 2.163,19 

4651 Oстале дотације и трансфери 1.413.000,00 1.403.597,10 10.000,00  

4819 
Дотације осталим непрофитним 

институцијама 
    

4821 Остали порези   50.000,00 5646,72 

4822 Обавезне таксе   20.000,00 4.982,50 

4831 Новчане казне 1000    

4841 
Накнада штете за повреду или штету 

насталу услед елем. непогода  
1000    

4851 
Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 
    

5122 Административна опрема 200.000,00 118.400,00 170.000,00 10.345,00 

5126 
Опрема за образовање, културу и 

спорт 
448.000,00 445.999,40 116.000,00 75.646,40 

5151 Нематеријална имовина 1.000.000,00 998.218,13 200.000,00 180.330,76 

  УКУПНО (4+5+6) 28.670.000,00 28.093.957,27 2.804.154,54 1.771.428,96 
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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) 

30.000,00  30.000,00 

 

30.000,00 

 

 30.000,00 

7. 

Дечје креативне 

радионице 

Програмска 

активност 0002 

(екон.класиф.4269) 

50.000,00 

  

 

50.000,00 

 

 

31.614,00 

 

 

 

31.614,00 

 

 

 

Извршење расхода и издатака Народне библиотеке Ужице у 2019. 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 2019. години: 

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

једна запослена започела коришћење трудничког боловања (средства на екон. 

класификацијама 411,412 и 465); 

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

– Социјална давања запосленима (ек.класиф.414); 

– Боловање преко 30 дана за три запослене; 

– Породиљско боловање за једну запослену; 

– Помоћ услед смрти ужег члана породице једном запосленом; 

– Солидарна помоћ свим запосленим радницима; 

– 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 

– Награде и остали посебни расходи (ек.класиф.416) представљају јубиларне награде за 

троје запослених, и то јубиларне награде за 10 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); 

– 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); 
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– 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 

надзоратј.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); 
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