
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I Број: 022-44/22 
Датум:_______ 2022. година 

 

ГРАД УЖИЦЕ 

+381 (0) 31 590 135 • е-mail: predsednikskupstine@uzice.rs 

 

 
 
 
 

На основу члана 31. и  60. став 1. тачка 64. Статута града Ужица (''Службени лист 
града Ужица'' број 4/19) Скупштина града Ужица, на седници одржаној __________ 
2022.године, доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

 
I Усваја се Извештај о раду са финансијским извештајем Народне библиотеке 

Ужице за 2021. годину који је Управни одбор Народне библиотеке Ужице, усвојио 
Одлуком број 128 од 10.03.2022.године. 
 

II Решење ступа на снагу даном доношења. 
 

III Решење доставити Народној библиотеци Ужице и Градској управи за послове 
органа града, општу управу и друштвене делатности. 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                               Бранислав Митровић 

 
 
 о б р а з л о ж е њ е 

Чланом 31. Статута града Ужица прописано је да су предузећа, установе и друге 
организације које врше јавну службу дужне да најмање једном годишње поднесу 
Скупштина града извештај о свом раду, најкасније до 31. маја текуће године за предходну 
годину.  

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

даје сагласност на програме рада корисника буџета. 
 
Градско веће је на седници одржаној 21.3.2022.године, разматрало Извештај о раду 

са финансијским извештајем Народне библиотеке Ужице за 2021. годину и предлаже 
Скупштини да извештај 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 166 годинa 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 180.000 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). Стару књигу чине публикације штампане до 1867. године (46 

библиографских јединица), док су остало ретка издања која су штампана за време 

Балканских, 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. 

http://www.biblioteka-uzice.rs/
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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, 6/2020, 

47/2021 i 78/2021);  

– Закон о библиотечко-информационој делатности (,,Сл. гласник РС” бр. 52/11, 

78/2021);  
      – 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; 52/2011- др. закони, 

99/2011 - др. закон, 6/2020 - др. закон, и 35/2021 - др. закон); 
– Закон о јавним службама (,,Сл. гласник РС”, бр. 42/91; 71/94; 79/05; 81/2005 - 

испр. др. закона, 83/2005 – испр. др. закона i 83/2014 – др. закон); 
– Закон о задужбинама и фондацијама (,,Сл. гласник РС’’ бр.88/10; 99/11 др. закон 
и 44/2018 - др. закон);  

– Закон о јавној својини (,,Сл. гласник РС’’ бр. 72/11; 88/2013, 105/2014, 104/2016 - 

др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 i 153/2020);  

– Закон о ауторском и сродним правима („Сл. гласник РС’’, бр. 104/2009; 99/2011 и    
119/2012 од 17. 12. 2012. године 29/2016 – одлука УС и 66/2019); 

– 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; 87/2018 и 

87/2018 – др. закони); 
– 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 
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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; 95/2018 – аутентично тумачење); 

– Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним 
службама (,,Сл. гласник РС”, br. 44/2001, 15/2002 - др. уредба*, 30/2002, 32/2002 - 

испр., 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 

26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 

10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 

31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 

65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 8/2013, 4/2014, 58/2014, 113/2017 - др. закон и 

95/2018 - др. закон, 86/2019 - др. закон, 157/2020 - др. закон, 19/2021, 48/2021 i 

123/2021 - др. закон); 

– Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Република 
Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС’’ бр. 

106/2018 и 144/2020). 

 

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 РС; 

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

 

2. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА НАРОДНЕ 
БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ ЗА  2021. 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 2021. 

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 

Традиционална књижевна манифестација „Одзиви Пауну“, 44. по реду, одржана 
је онлајн уз учешће 5 песника из Златиборског округа, а њен овогодишњи лауреат 
је Андрија Марковић за збирку песама „Мало пре него што ће сунце заспаати“.  

Поред лауреата у програму су учествовали следећи песници: Милена Чантрак, Предраг 
Пеђа Јовичић, Вида Ненадић, Борис Тановић и Гордана Боранијашевић. 

Приказ манифестације може се погледати у целости или по сегментима у 
оквиру плејлисте на Јутјуб каналу Народне библиотеке Ужице 

(https://www.youtube.com/watch?v=hTx3QcsOAQs ). Снимак манифестације емитован је 
и на локалној ТВ5. 

 

Књижевни конкурс „Милутин Ускоковић’’ 

  Жири Књижевног конкурса „Милутин Ускоковић” за најбољу, до сада 
необјављивану приповетку на српском језику, прогласио је као најбољу приповетку 
„Обични људи“ Жељка Марковића из Новог Сада. Друго место заузела је приповетка 
„Нежне шаке фра Бартола“ Бојана Кривокапића из Новог Сада, а треће место је 
припало приповетки „Воз за Нови Сад“ Маријане Чанак из Новог Жедника.                           
Четири награђенe и седам похваљених прича објављенo je у часопису „Међај” бр. 
116/2021. Чланови жирија били су: проф. др Љиљана Костић, проф. др Славко 
Петаковић и проф. др  Гојко Тешић, председник. 

 

Часопис Међај 

   У броју 116 објављене су приповетке са 28. Књижевног конкурса „Милутин 
Ускоковић” као и саопштење жирија. Публикација има 105 страна, а тираж је 100 
примерака. 

 Број 117/2021 је изашао као „Библиографија часописа Међај (1981−2020)” 
поводом четрдесет година излажења часописа. Аутори су библиотекари Биљана 
Ристовић и Гордана Бацотић. Библиографија обухвата све прилоге објављене у 
часопису у периоду од 1981. до 2020. године. Посебна пажња посвећена је историјату 
часописа, његовом покретању и првом броју, као и уредницима, рубрикама, тематским 
бројевима, ауторима и илустраторима. Публикација има 415 страна.  Библиографија је 
објављена уз финансијску подршку Града Ужица. 

  Међај број 118 садржи 11 ликовних прилога Светислава Басаре о најзначајнијим 
српским сликарима, као и репродукције аутора. Басара пише о Ненаду Жилићу, 
Љубиши Богосављевићу, Владимиру Дуњићу, Љуби Поповићу и другима. 

  Књижевноисторијски, књижевнокритички, уреднички и педагошки рад др Гојка 
Тешића (1951, Љештанско код Бајине Баште) представља важан део историје српске 

књижевности задњих деценија 20. и првих деценија 21. века. Ту чињеницу часопис за 
књижевност, уметност и културу Међај бр. 119 обрадиo je кроз разговоре са др Гојком 
Тешићем Зоран Јеремић, уредник Међаја. Тема броја су сви аспекти Тешићеве 
професионалне каријере.   

https://www.youtube.com/watch?v=qBjLOvWShKU&t=18s
https://www.youtube.com/channel/UCF7NF_-gR4QHzPizDdwr8Og/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCF7NF_-gR4QHzPizDdwr8Og
https://www.youtube.com/watch?v=hTx3QcsOAQs
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 Изложбе 

Испред Библиотеке 9. јуна отворена је изложба „ОФФ ЛИНЕ“ ужичког сликара 
Војислава Станојчића. Изложбу је отворила Катарина Доганџић Мићуновић, историчар 
уметности. 

У августу поводом обележавања 165 година постојања Народне библиотеке Ужице у 
холу Библиотеке постављена је изложба „Чаробни свет књиге“ која је представила 
необичне формате и библиофилска издања из фонда Народне библиотеке Ужице. 
Аутори изложбе су виши дипломирани библиотекари Биљана Ристовић и Драгана 
Ристановић. 

У сардњи са Предшколском установом Ужице  8. октобра отворена изложба под 
називом „Мој град” чији су аутори деца из Предшколске установе Ужице. 

Народна библиотека Ужице је партнер Књижевног фестивала „На пола пута“ у оквиру 
кога је организована изложба „Братство-Јединство“ Мидхата Капетановића. 

 У холу Народне библиотеке Ужице 2. новембра постављена је изложба о Миодрагу 
Миши Станисављевићу. Изложба је организована као део пратећег програма 
Југословенског позоришног фестивала. Ауторке су: Ружица Марјановић, Милена 
Стричић, Гордана Даниловић, Снежана Цветковић и Љиљана Смиљанић. 

 

Књижевне вечери 

22. 3. 2021. У Народној библиотеци Ужице, гостовао је Славимир Стојановић Футро, 
београдски графички дизајнер, креативни директор, илустратор и визуелни уметник. 

17. 5. 2021. Одржан је округли сто на тему: Ужице и Дубровник. На овом скупу су 
говорили: проф. др Видан Николић, проф. др Љиљана Костић и проф. др Славко 
Петаковић. 

10. 6. 2021. Представљена је књига „Омаж песнику Милану Порубовићу“ Рада 
Вучићевића. У програму су поред аутора учествовали Рада Новаковић, Стеван 
Ђуровић и Миомирка Мима Саичић. 

18. 6. 2021. Одржана је промоција књиге „Контраендорфин“ добитника Нинове награде 

за 2020. годину, Светислава Басаре. Поред аутора о књизи је говорио и Петар 
Арбутина.   

2. 7. 2021. Гост Библиотеке је био Божо Копривица. Програм је водила Ружица 
Марјановић. 

19. 8. 2021. Свечано је обележен Дан библиотеке и 165 година постојања. Запосленима 
и бројним гостима обратили су се поред директорке Душице Мурић, градоначелница 
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др Јелена Раковић Радивојевић, Весна Стевановић, заменица управника Народне 
библиотеке Србије и проф. др Гојко Тешић. Програм свечане академије водила је Анђа 
Бјелић, дипломирани библиотекар саветник. У музичком делу програма наступао је 
Жељко Димитријевић, а одломке из Устава читалишта прочитао је глумац Народног 
позоришта Ужице Дејан Максимовић. 

1. 10. 2021. Поводом дана града одржана је промоција књиге „Тата, мама, ако ме 
волиш, прочитајмо!“ аутора др Маје Лазић и др Зорана Димитријевића. 

4. 10. 2021. представљено је издање Народне библиотеке Ужице „Бела црква каранска“ 
Милана Кашанина. О књизи су говорили: др Зоја Бојић и Драгиша Милосављевић. 

11. 10. 2021. Одржана је промоција  посебног броја часописа Међај „Ужице више од 
свега што је било“. У програму су учествовали:  доц. др Бојан Марковић и аутор и 
уредник Међаја Зоран Јеремић. Одломке из књиге читао је глумац Душан Радојичић. 

19. 10. 2021. Одржана је свечана додела награде „Милутин Ускоковић“. Прва награда 
„Милутин Ускоковић” за најбољу необјављену приповетку написану на српском језику 
у 2020. години припала је Жељку Марковићу, новинару, књижевнику и публицисти из 
Новог Сада. О награђеној причи „Обични људи“, али и o самом Kонкурсу, разговарали 
су проф. др Љиљана Костић, члан стручног жирија и аутор. 

4. 11. 2021. У НБУ су представљене две књиге: Пут до позоришта, Небојше Брадића и 
Речник извођења и савременог позоришта, Патриса Пависа.У програму су учествовали: 
Бојан Муњин, позоришни критичар и селектор Југословенског позоришног фестивала, 
Зоран Хамовић, главни уредник издавачке куће Клио, Марина Миливојевић Мађарев, 
доктор театролошких наука и Никша Барлов, уметнички директор Рашких духовних 
свечаности. 

5. 11. 2021. У оквиру пратећег прогрма XXVI ЈПФ у Народној библиотеци Ужице 
приређена је промоција књиге “Капетанов (к)рај”, Александра Лала Милосављевића. У 
програму су учествовали: Петар Арбутина, Дивна Марић и Сло0бодан Љубичић. 

25. 11. 2021. представљена је књига „Генерални ремонт организма без замене органа и 
делова тела” др Милована Милошевића. У програму су учествовали: др Милован 
Милошевић, Зоран Рапајић, мр Мирко Љубашић и Мирјана Микић. 

2. 12. 2021. одржано је књижевно вече суботичког музичара Александра Токовића,  на 
коме је представљена је књига „Сећања и љубави“. 

2. 12. 2021. У част 86. рођендана академика Љубомира Симовића нашег највећег 
завичајног песника, у сарадњи са Театром „Инат“ из Ужица урађена је драматизација 
песме  „Крчма на Кондеру”, што је уједно представљало и промоцију збирке песама 
„Трагање за Кондером“ у издању Народне библиотеке Ужице. Садржај је доступан на 
следећем линку:   https://www.youtube.com/watch?v=GwmpS0AyhGI 

https://www.youtube.com/watch?v=GwmpS0AyhGI
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8. 12. 2021. У Читалишту НБУ аутор др Милутин Живковић, научни сарадник 
Института за савремену историју говорио о књизи „Стара Рашка под италијанском 
окупацијом 1941 – 1943“, поред њега о књизи је говорио др Петар Ристановић, научни 
сарадник Института за српску културу - Лепосавић. 

 

 Издавачка делатност НБУ 

У 2021. години Народна библиотека је била издавач следећих публикација: 

 

1. 348 реченица о умирању – Миодраг Миша Станисављевић 

 

2. Срж: поезија – Вида Ненадић  

 

3. Тата, мама, ако ме волиш прочитајмо – Маја Лазић, Зоран Димитријевић 

 

4. Ужице : више од свега што је било : књижевна биографија града – зборник – 

приређивач Зоран Јеремић 

 

 

 Дечје креативне радионице 

  

 Са циљем промоције књиге и читања, а у сарадњи са основним школама и 
предшколским установама на територија града Ужица, током 2021. године 
организоване су колективне посете Дечјем одељењу Народне библиотеке уз пригодне 
едукативно-креативне радионице. 
 У току 2021. године организоване су посете и радионице за предшколске групе 
вртића: „Зека“, „Полетарц“, „Невен“, „Школица Чаролија“, и основних школа: ОШ 
„Душан Јерковић“, ОШ „Нада Матић“, Прва основна школа краља Петра II, ОШ 
„Стари град“. 
 Посете и радионице током године организоване су и за прваке основних школа: 
ОШ „Душан Јерковић“, ОШ „Нада Матић“, Прва основна школа краља Петра II, ОШ 
„Стари град“. 

 У периоду од 20. јула до 13. августа реализован је Летњи програм едукативно-

креативних, ликовних и шаховских радионица под називом „Библиотека вас чека“. 

Радионице су биле намењене деци од 7 до 11 година, а реализовано је укупно 24 
радионице на Дечјем одељењу и 4 реадионице у Огранку НБУ у  Севојну. Летњи 
програм похађало је 60 полазника. Изложба дечијих радовa насталих на летњим 
радионицама је била отворена у холу Народне библиотеке од 13. до 17. августа. 
 Поводом Дечје недеље, од 4. до 9. октобра, под слоганом „Дете је дете да га 
волите и разумете“, организоване су едукативно-кретивне радионице за предшколце и 
прваке основних школа на територије града Ужица. Библиотекари Дечјег одељења су 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/44307465
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/49920009
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на занимљив начин представили књигу „Буквар дечјих права“ Љубивоја Ршумовића и 
тако упознали децу са њиховим правима. 

 

 На Дечјем одељењу сваке године се  одржава  традиционални маскенбал под 
називом  „На крилима маште“. Ова манифестација се традиционално  организује у 
сарадњи са ОШ „Душан Јерковић“. Због неповољне епидемиолошке ситуације 
манифестација није одржана. 
  У знак сећања на колегиницу Ратку Вучковић расписан је Ликовни конкурс под 
називом „Мој омиљени књижевни лик“. Конкурс је трајао од 13. октобра до 1. 
децембра 2021. године. На конкурс је стигло 255 радова из осам основних школа са 
територије Града Ужица, а право учешћа су имала деца од I до IV разреда. Отварање 
изложбе дечјих радова и додела награда одржана је 21. децембра на Дечјем одељењу. О 
победничким радовима одлучивали су академски сликари Маријана Ћурчић и Урош 
Звиздић и библиотекарка НБУ Јасмина Луковић. Додељене су награде за освојена прва 
три места на Конкурсу, додељено је и десет Похвалница за запажено учешће на 
Конкурсу. 

   

Прoграмске активности намењене деци  у огранцима у Севојну и 
Рибашевини: 

Oбележен je Међународни дан књиге за децу посетом предшколаца дечијег 
вртића "Маслачак" из Севојна. Библиотеку су организовано посетила деца из вртића 
“Маслачак“, а током лета организоване су радионице под обједињеним насловом 
„Библиотека вас чека“. Дечја недеља је обележена са ученицима ОШ „Алекса Дејовић“ 
из Севојна кроз радионицу Дечија права под слоганом „Дете је дете да га волите и 
разумете“. 

У огранку у Рибашевини извршен је бесплатан упис свих предшколаца и првака 
уписаних у школској 2021/2022. години у ОШ „Миодраг Миловановић – Луне“ у 
Карану, Рибашевини и Луновом селу.   

Реализоване су и друге програмске активности према плану и програму за 2021. 

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 2021. години 

 

Р. 
бр. 

 

Назив програмских 
активности/пројеката 

 

Планирано из 

буџета Града 

 

Извршено из буџета Града 

 

1. Часопис „Међај” 

200.000,00 

                              

 

174.312,73 

2. Периодика 
30.000,00 

 

21.320,01 

3. Књижевне вечери 
80.000,00 

 

78.520,59 

http://www.biblioteka-uzice.rs/
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4. Изложбе 

30.000,00 

 

30.000,00 

 

 

5. Награда „М. Ускоковић” 
100.000,00 

100.000,00 

 

6. Oдзиви Пауну 30.000,00 28.320,33 

 

7. 
Дечје креативне радионице 

40.000,00 40.000,00 

 

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

 Реализован је пројекат „Корак библиотеке“ (2021). Пројекат је суфинансиран 
средствима Министарства културе и информисања у оквиру кога је штампано  свих 6 
бројева стручног библиотечког часописа „Корак библиотеке“. 
  

 На  Конкурс за доделу прикупљених средстава по основу одлагања кривичног 
гоњења  Народна библиотека Ужице је аплицирала са пројектом „Библиотека за све: 
набавка наменског аутомобила за доставу књига особама са инвалидитетом и 
корисницима у сеоским подручјима, као и за праћење и вршење надзора у општинским 
библиотекама“. Пројекат је одобрен и добијена су средства у износу од 1.857.590, 00 

РСД . Након спроведене јавне набавке, набављен је ауто Citroen Berlingo. 

 У организацији Народне библиотеке Ужице, уз подршку Града Ужица а у 
сардњи са Дом за стара лица на Забучју  реализован je пројекат ,,Библиотерапија у 
Дому за стара лица”.  Током 26 реализованих радионица учествовали су: психолог, 
свештеник и рецитатори ученици Медицинске школе.  

 

 Народна библиотека Ужице је била партнер на пројекту Књижевног фестивала 

„На пола пута“. 

 

 

Ревизија 

 

Народна библиотека је 2021. године извршила ревизију књижног фонда монографских 
публикација. Ревизија и отпис библиотечко-информационе грађе у библиотекама на 
територији Србијe регулисани су Законом о библиотечко-информационој делатности 
(Службени гласник РС бр. 52/11) и Правилником о инвентарисању, обради, ревизији и 
отпису библиотечкo-информационе грађе и извора, као и вођењу евиденције о 
библиотечкo-информационој грађи и изворима („Службени гласник РС”, број 47/2013). 

Процес се одвијао у неколико фаза. Током марта Библиотека није радила са 
корисницима, а ревизија је извршена и у огранцима у Севојну и Рибашевини. 
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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: 

 

 Стручни семинар под називом „Фотографија у библиотеци“ одржан је у 
Народној библиотеци Ужице 29.11.2021. године, у оквиру програма сталног стручног 
усавршавања. Аутор и предавач Маша Милорадовић (Народна библиотека Србије), 
поделила је своје богато међународно искуство са библиотекарима Златиборског 
округа. Предавању је присуствовало 35 библиотекара јавних, специјалних и школских 
библиотека. 
 Радионицу „Ревизија у окружењу COBISS3“, веома важну због предстојећих 
ревизија фондова у библиотекама Златиборског округа. Осим запослених у НБУ, 
презентацију су слушале и колеге из Пријепоља, Пожеге, Ариља, Чајетине, Бајине 
Баште, Сјенице и Прибоја. Радионицу је водила Емина Ћано Томић из Народне 
библиотеке Србије. 
 Матична служба НБУ у сарадњи са Подружницом Друштва школских 
библиотекара Србије за Златиборски округ организовала је акредитовани семинар: 
„Стручни библиотечко-информациони рад у школској библиотеци – вођење 
библиотечке статистике у складу са националном законском регулативом и 
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међународним ИСО стандардима за библиотечку статистику – техничка обука за 
коришћење нове on-line апликације МБС“. Семинар је одржан 27. децембра 2021. у 
Народној библиотеци Ужице а реализатори су били Марина Митрић (Народна 
библиотека Србије), Наташа Антонијевић (НБ „Стефан Првовенчани“ Краљево) и 
Илија Смиљанић (Народна библиотека Ужице).  
 Одржан је Састанак Подружнице Библиотекарског друштва Србије за 
Златиборски округ на коме су разматрана питања везана за стручни рад у 
библиотекама и сарадњу у региону. 

 

   Библиотекари Народне библиотеке Ужице су излагали и присуствовали на 
следећим семинарима и програмима који су организовани у другим местима: 

    

   – Годишњем стручно-научном скупу Заједнице матичних библиотека Србије – 

Библионет 2021. у Лесковцу. 
–  Стручном скупу са међународним учешћем „Жички сабор библиотекара, одржаном 
у Краљеву. Библиотекари НБУ имали су радове на тему: „Библиотеке и културни 
туризам“. 

   – Скупштини, форумима и годишњој конференцији Библиотекарског друштва Србије  

у Крагујевцу. 
– Радионици о употреби DCOBISS репозиторијума, у Београду. 
– Директор и представници НБУ присуствовали су скупштинама и састанцима 
Заједнице матичних библиотека Србије. 

 

 

2. 3. Програмске активности и пројекти који нису реализовани, а били су 
предвиђени годишњим планом рада за 2021. годину 

 

Неке од активности, као што су књижевне вечери, дечје креативне радионице, нису 
реализоване због неповољне епидемиолошке ситуације. 

           

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  

 

 2. 7. Програмске активности и пројекти реализовани на основу међународне 
сарадње 

 

Активности ЕУТЕКА кутка: 

Настављене су активности везане за  ЕУТЕКА кутак: 
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– Конкурс и публикација „Европски дневник 2021/2022“ намењен ученицима I – III 

разреда средње школе, представницима ученичких парламената, професорима и 
школским библиотекарима.  

 

 

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

уступљеним терминима 

 
– На Дечјем одељењу од  јануара до јуна и од октобра до децембра 2021. године, 
реализована је школа цртања, Срђана Стаменковића Срла, илустратора Политикиног 
Забавника и Математичког листа. Настава цртања организована је сваког петка, у 
четири термина, односно са четири групе.  

– 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: 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XxTLp1JtOrA 

https://soundcloud.com/user-445443234/kulturni-krugovi-o-medjaju/s-

E3QMPqfK9bi?fbclid=IwAR2JSP2zDZhbDkJAlmO62hF3BA9YhjpMSBSG13FEZXi3cO

YdEfI3bb-icHI 

https://www.tv5.rs/2021/12/21/uzice-biblioterapija-u-domu-za-stara-lica/ 

https://www.danas.rs/vesti/drustvo/uzice-danas-je-pocela-biblioterapija-u-domu-za-starija-

lica-foto/ 

https://www.uziceoglasnatabla.com/narodna-biblioteka-uzice-obelezila-dan-i-slavu-ustanove-

165-godina-postojanja/ 

https://zoomue.rs/knjige-za-skolsku-biblioteku-u-kremnima-video/ 

https://nova.rs/kultura/ne-znam-nista-o-misi-stanisavljevicu-izlozba/ 

https://www.facebook.com/watch/?v=413929620416498 

https://www.tv5.rs/2021/10/21/uzice-narodna-biblioteka-uzice-broji-preko-7000-clanova/ 

https://www.tvlav.rs/drustvo/dostavno-vozilo-za-biblioteku-u-uzicu/ 

https://www.danas.rs/kultura/narodna-biblioteka-u-uzicu-nece-raditi-sa-korisnicima-u-martu/ 

http://sevojno.org.rs/narodna-biblioteka-uzice-raspisala-likovni-konkurs-moj-omiljeni-

knjizevni-lik/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XxTLp1JtOrA
https://soundcloud.com/user-445443234/kulturni-krugovi-o-medjaju/s-E3QMPqfK9bi?fbclid=IwAR2JSP2zDZhbDkJAlmO62hF3BA9YhjpMSBSG13FEZXi3cOYdEfI3bb-icHI
https://soundcloud.com/user-445443234/kulturni-krugovi-o-medjaju/s-E3QMPqfK9bi?fbclid=IwAR2JSP2zDZhbDkJAlmO62hF3BA9YhjpMSBSG13FEZXi3cOYdEfI3bb-icHI
https://soundcloud.com/user-445443234/kulturni-krugovi-o-medjaju/s-E3QMPqfK9bi?fbclid=IwAR2JSP2zDZhbDkJAlmO62hF3BA9YhjpMSBSG13FEZXi3cOYdEfI3bb-icHI
https://www.tv5.rs/2021/12/21/uzice-biblioterapija-u-domu-za-stara-lica/
https://www.danas.rs/vesti/drustvo/uzice-danas-je-pocela-biblioterapija-u-domu-za-starija-lica-foto/
https://www.danas.rs/vesti/drustvo/uzice-danas-je-pocela-biblioterapija-u-domu-za-starija-lica-foto/
https://www.uziceoglasnatabla.com/narodna-biblioteka-uzice-obelezila-dan-i-slavu-ustanove-165-godina-postojanja/
https://www.uziceoglasnatabla.com/narodna-biblioteka-uzice-obelezila-dan-i-slavu-ustanove-165-godina-postojanja/
https://zoomue.rs/knjige-za-skolsku-biblioteku-u-kremnima-video/
https://nova.rs/kultura/ne-znam-nista-o-misi-stanisavljevicu-izlozba/
https://www.facebook.com/watch/?v=413929620416498
https://www.tv5.rs/2021/10/21/uzice-narodna-biblioteka-uzice-broji-preko-7000-clanova/
https://www.tvlav.rs/drustvo/dostavno-vozilo-za-biblioteku-u-uzicu/
https://www.danas.rs/kultura/narodna-biblioteka-u-uzicu-nece-raditi-sa-korisnicima-u-martu/
http://sevojno.org.rs/narodna-biblioteka-uzice-raspisala-likovni-konkurs-moj-omiljeni-knjizevni-lik/
http://sevojno.org.rs/narodna-biblioteka-uzice-raspisala-likovni-konkurs-moj-omiljeni-knjizevni-lik/
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Објављени радови: 
 

– Десет година НБУ на Фејсбуку/ Бојана Маринчић, Нела Томић Богдановић. У: 
Корак библиотеке : часопис за културу и библиотечко-информациону делатност. ISSN 
2787-317X. - Бр. 6 (2021), стр. 135-146. 

– Ревизија и отпис монографских публикација Народне библиотеке Ужице / Илија 
Смиљанић, Драгана Ристановић и Биљана Давидовски. У: Корак библиотеке : часопис 
за културу и библиотечко-информациону делатност. ISSN 2787-317X. - Бр. 6 (2021), 
стр. 173-191.  

– Специјалне библиотеке Града Ужица / Мирјана Димитријевић Станковић, Снежана 
Марић. У: Корак библиотеке : часопис за културу и библиотечко-информациону 
делатност. ISSN 2787-317X. - Бр. 6 (2021), стр. 192-203. 

– Улога Народне библиотеке Ужице у промовисању културног наслеђа код 
младих/Бојана Маринчић и Биљана Давидовски. У: „Зборник радова / Дани 
библиотека и библиотекара: 2020.“ ISBN - 978-86-89791-73-0 (2021), стр. 91-110. 

– Кликом и линком до библиотеке/ Бојана Маринчић, Биљана Давидовски, Драгослава 
Родаљевић. У: Мобилно библиотекарство : до удаљених корисника путем апликација, 
услуга и идеја: зборник радова XVII међународне конференције БДС одржане онлајн, 
14-16. децембар 2020. (2021), стр. 111-122. 

– Будућност је почела у Народној библиотеци Ужице/ Биљана Давидовски, Бојана 
Маринчић. У: Дани Балинта Вујкова: дани хрватске књиге и ријечи : зборник радова с 
међународног знанствено-стручног скупа 2020. (2021), стр.151-166. 

– „Пројекти Народне библиотеке Ужице и њихов допринос у остварењу УН АГЕНДЕ 
2030“. / Драгана Ристановић У: Корак библиотеке, бр. 6 (2021), стр. 145–157. 

– „Јавне библиотеке у Србији између два рата“ / Драгана Ристановић У: Корак 
библиотеке, бр. 6 (2021), стр. 275-278. 

  – „Библиографија часописа Међај (1981-2020)“ / Биљана Ристовић, Гордана Бацотић 
У: Међај, бр. 117 (2021). 
– „Народна библиотека Ужице у служби промоције завичаја” / Мурић, Душица, 1978- = 

Murić, Dušica, 1978- У : Библиотеке и културни туризам : зборник радова Стручног 
скупа Библиотеке и културни туризам, Краљево, 6, 7. и 8. октобар 2021. (2021). - Стр. 
339-347 . 

 

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 84 библиотеке свих типова. 

  Функције матичности вршио је запослени у матичној служби, директор и други 
запослени по потреби. Реализација планираних активности била је условљена 
ситуацијом са пандемијом корона вируса. 

 Средства за обављање планираних активности доступна била су од септембра 2021. 

године. 

https://korakbiblioteke.biblioteka-uzice.rs/2021/11/29/bojana-marincic-nela-tomic-bogdanovic-deset-godina-nbu-na-fejsbuku/
https://korakbiblioteke.biblioteka-uzice.rs/2021/11/29/ilija-smiljanic-dragana-ristanovic-biljana-davidovski-revizija-i-otpis-monografskih-publikacija-narodne-biblioteke-uzice/
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/COBIB/52750345
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/COBIB/52750345
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/COBIB/52750345
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Надзор над стручним радом извршен је у 27 библиотека: 

Јавне библиотеке (8):  

Народној библиотеци „Милош Требињац“, Бајина Башта, Библиотеци „Мухамед 
Авдић“, Сјеница,  Библиотеци „Јован Томић“, Нова Варош, Градској библиотеци 
Прибој, Огранак Стари Прибој, Библиотеци „Вук Караџић“, Пријепоље, Месна 
библиотека Стеван Томовић, Бродарево, Библиотеци Ариље. 

Oсновне школе (12):  

„Стари Град“, Ужице, „Десанка Максимовић“, Прибој, „Вук Караџић“, Прибој, 
„Владимир Перић Валтер“, Пријепоље, „Петар Лековић“, Пожега, „Јездимир 
Трипковић" Латвица, „Живко Љујић“, Нова Варош, „Никола Тесла“, Прибојска Бања 

„Бранко Радичевић“, Прибој, „Михаило Баковић“, Сељашница, Пријепоље, „Светозар 
Марковић“, Сјеница, „Стеван Јоксимовић“, Рогачица. 

 

Средње школе (6): 

„Уметничка школа“, Ужице, Пољопривредна школа „Љубо Мићић" Пожега, 
Библиотека Гимназије и техничке школе, Бајина Башта, „Техничка школа“, Сјеница, 
„Техничка школа“, Пријепоље, „Техничка школа“, Прибој. 

Специјална библиотека (1): 

- Библиотека Народног музеја Ужице 

 Редовно су евидентиране статутарне и промене у руководећем кадру у 
библиотекама Златиборског округа и документи о променама су прослеђени Матичној 
служби НБС. У Централни регистар библиотека Србије уписана је: Библиотека ОШ 
„Бранко Радичевић“, Штаваљ, Сјеница,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. Прикупљени Извештаји за 2020. и Планови рада за 2021. 

годину. 

   

 

НАБАВКА И ОБРАДА БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ГРАЂЕ 

Библиографска обрада у 2021. години 

  Библиотека је  у 2021. години базу COBISSNBU увећала за 6702 записа 
(2434 за новонабављене публикације, 2321 за потребе ретро уноса монографских 
публикација, 1944 за аналитику и 3 за серијске публикације). Од наведеног броја 
записа  Библиотека је креирала 2203 библиографскa записа (435 за монографске и 1765 
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за аналитику и 3 за серијске публикације).  У бази CONOR радници НБУ су креирали 
264 записа у 2021. години. 

Набавка грађе 

 Народна библиотека Ужице је по свим основама увећала свој фонд за 3849 

књига. Распон инв. бројева за новонабављену књижну грађу у 2021. години је 

000252378 – 000256226. Последњи додељењи инвентарни број за монографске 
публикације, књижна грађа,  у  2021. години је 000256226. 

Набавка грађе по одељењима у 2021. години 

 
 

 

Књигe Некњижна грађа Сликовнице Грађа на страном 
језику 

Позајмно одељење 1956    

Дечје одељење 677  103  

Одељење стручне 
књиге 

3752    

Одељење 
периодике 

4    

Завичајно одељење 154    

Огранак Севојно 632  43  

Огранак 
Рибашевина 

74  11  

Електронска 
читаоница 

    

Укупно 3849  157  

 

 

Преглед новонабављених књига по начину набавке 

*Откуп Министарства културе и информисања 

*Народна библиотека Србије 

Куповина ОМК Поклони 
суграђана 

Поклон 
НБС 

Поклон 
издавача 

Обавезни  
Примерак 
и поклон 

аутора 

Сопствено 

Изд. 

Остали 
поклони 

УКУПНО 

1336 1292 528 173 15 19+63 21 402 3849 
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Преглед  новонабављених  књига у 2021. 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. 

98 161 83 211 59 77 199 1114 992 595 19 241 3849 

 

 

Набавка из области књижевности у 2021. години укупно – 2701 јединица 

Домаћа књижевност за одрасле – 992 јед.  

Преведена страна књижевност – 1114 јед. 

Домаћа књижевност за децу 821.163.41– 93 – 305 јед. 

Преведена књижевност за децу – 290 јед. 

Библиотека је набавила и 24 јединице некњижне грађе (обим инв. 020000644- 

020000666) 

Статистика коришћења COBISS/OPAC-a  локалне базе COBISSNBU у 2021. 
години.  
Преко COBISS+ у 2021.години је било  – 49436 прегледа,  51855 исписа. 

Преко mCOBISS апликације је  било  1315 претраживања и 1880 исписа. 

(Податке је могуће проверити  на линку http://izumc3-apl.izum.si/stat/SR) 

 

 

 

 

 

Набавка  периодичних публикација у 2021. години 
 

Врсте периодичних публикације 

Новине (дневне, 
службени листови, 
недељници) 

 

Часописи Остало (годишњаци, 
алманаси календари, 
зборници) 

 

Страна 
периодика 

Звучна 
периодика 

Укупно 

  

14 25 1  5 45 
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*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 1 6 32 5 1 5 51* 

*Политикин забавник, Вести, Ужичка недеља, Ужички зборник, Историјска баштина, Међај по 2 
примерка на различитим одељењима  (45+6) 

 Начин набавке периодичних публикација: 

 

 

Укупан фонд серијских публикација у COBISS бази:  

– наслови: 624 (586 у Главној књизи инвентара за периодику, 17 у Књизи инвентара 
Завичајног одељења за периодику (1 запис за Вести уместо 2), 7 у Књизи инвентара за 
звучну периодику, 14 наслова ван књига инвентара (5 онлајн периодика, 4 записи за 
преузети за потребу израде чланака и 5 инвентарисано као монографске или раритети); 

– годишта: 4921 (4834 у Књизи инвентара за периодику, 58 у Књ. инв. за Завичајну 
периодику, 30 у  Књизи инв. за звучну периодику); 

– jединице грађе:  

– штампане свеске/бројеви: 29885 (27253 у Књизи инвентара Одељења за периодику, 

2638 у Књизи инвентара за завичајну периодику);  

      – дискови: 91. 

 

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. 

Kуповина Поклон 

 

Размена 

 

Сопствена издања Обавезни примерак Укупно 

21 12 7 2 3 45 
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ДИГИТАЛИЗАЦИЈА 

Дигитализовани су: 

 

Победа – 1951. година (45 бројева) 
Победа – 1952. година (6 бројева) 
Вести – 1994. година (24 броја) 
Вести – 1995. година (26 броева) 

 

 

КОРИСНИЦИ И УСЛУГЕ 

 

 

Број чланова  по одељењима у 2021. години  

 
Одељење Број уписаних 

Позајмно одељење 3919 

Дечје одељење  2824 

Огранак Севојно 722 

Огранак Рибашевина 81 

Укупно 7.546 

 

Уписани корисници у 2021. години 

Категорија корисника Број уписаних 

Предшколска деца 431 

Основци 2393 

Средњошколци 839 

Студенти 534 

Запослени 2134 

Пензионери  574 

Остали 641 

Укупно 7.546 
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Услуге по одељењима 

 Број посета Број јединица издате 
грађе 

Број пружених услуга 

Позајмно одељење 31276 41265 93716 

Дечје одељење 9185 10016 22517 

Завичајно одељење 895 942 2948 

Одељење периодике 1926 42857 11686 

Одељење стручне 
књиге 

2002 1520 2861 

Огранак Севојно 2759 3410 8002 

Огранак Рибашевина 702 1952 1252 

Укупно 48.745 101.962 142.982 

 

Међубиблиотечка позајмица у 2021. години 

 
 Позајмица за Народну 

библиотеку Ужице  

Позајмице из Народне 

библиотеке Ужице 

УКУПНО 

УКУПНО 146 30 176 

 

 Програмима Библиотеке (књижевнe вечери, изложбe, креативнe радионицe и 
др.) присуствовало је преко 2.500 посетилаца.  
 Библиотека је имала 49.436 претраге електронског каталога COBISS+. 

 Сајт библиотеке је посећен 29.000  пута у току године. 
 Фејсбук страницу Библиотеке прати 2.583 особа, Инстаграм налог 999.  

 На Јутјуб канал НБУ  постављено је осам видео записа које је прегледало 995 
посетилаца. Канал има 323 пратиоца. 
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Најчитаније књиге домаћих аутора 

1. Нечиста крв – Борисолав Станковић 

2. Кад су цветале тикве – Драгослав Михајловић 

3. Коштана – Борислав Станковић 

4. Године врана – Синиша Ковачевић 

5. Острво пеликана – Миодраг Мајић 

 

Најчитаније књиге страних аутора 
 

 1. Кућа орхидеја – Лусинда Рајли  

 2. Моја генијална пријатељица – Елена Феранте  
3. Руска зима – Дафни Калотај  
4. Човек по имену – Уве Фредерик Бакман  
5. Краљевство  – Ју Несбе 

 

Најчитаније књиге на Дечјем одељењу: 

1. Мој дека је био трешња – Анђела Нанети 

2. О дугмету и срећи – Јасминка Петровић 

3. Доживљаји мачка Тоше – Бранко Ћопић 

4. Бела Грива – Рене Гијо 

5. Дечаци Павлове улице – Ференц Молнар 

6. Аги и Ема – Игор Коларов 

 

Заштита библиотечке грађе  

  Коричење периодике: 12 томова Политике; 7 томова Службеног гласника; 2 

тома Вести, 3 тома Политикиног забавника. 

  Коричење књига: тврди повез 250 књига;  броширани 1700 књига; урађено је 
300 брзих интервенција на публикацијама. 

  Запослени у књиговезници радио је као техничка подршка изложбама, 

радионицама на Дечјем одељењу, паковању и експедицију књига и часописа за 
размену и поклон, слању позивница за књижеве вечери, припрему материјала за 
текуће послове (налепнице, међаши), фотокопирање за потребе Библиотеке. 
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Цена чланарине за 2021. 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, 
корисницима картице „Наши хероји и другим удружењима особа са инвалидитетом, 
деци са сметњама у развоју, 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 7.30 до 20 часова, а суботом од 8 до 13 

часова. 
  Огранак Севојно понедељаком и петком ради од 7.30 до 15.30 часова, а средом 

од 12 до 20 часова; огранци  Каран и Рибашевина раде уторком од 8 до 16 часова.  

 

 

Извештај о раду Матичне комисије за доделу виших стручних звања 

  У 2021. години  Матична комисија за стицање виших стручних звања је 

разматрала четири предлога  за доделу звања у библиотечко-информационој 
делатности.  

 

 

Седнице Управног и Надзорног  одбора НБУ у 2021. години 

  Управни одбор Народне библиотеке Ужице је у 2021. години имао 17 седница 
(95–111). Због епидемиолошке ситуације изазвано вирусом  КОВИД – 19, неке 
седнице су одржане у просторијама Народне библиотеке Ужице, а неке онлајн. 
Разматрала су се важна питања као што су: усвајање финансијских планова, планова 
набавке, годишњих извештаја, извештаја пописних комисија. 
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3. KАДРОВСКИ УСЛОВИ (ЉУДСКИ РЕСУРСИ) 

 

3.1. Стање запослених 

  У Народној библиотеци Ужице на крају 2021. године било је укупно 24 

запосленa радника, 20 радника на неодређено време и 4 радника на одређено време. 
 

  Квалификациона структура  запослених: 
 

VII степен стручне спреме  –   директор 

VII степен стручне спреме – 15 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  – 4 радника на одређено време 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 2. Број и структура запослених према Правилнику о систематизацији 

  Важећи Правилник о систематизацији радних места у Народној библиотеци 
Ужице са последњом изменом од 27. 10. 2021. године, бр. 483, предвиђа 22 запослена 

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 Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време за сваки 
организациони облик у систему града Ужица за 2021. годину. Тренутно имамо 20 
запослених на неодређено време и 4 радника на одређено време. 

3. 3. Промене стања запослених у току године 

  На крају 2021. године Библиотека има 20 запослених радника на неодређено 
време, 4 радника на одређено време, од којих je један радник ангажован као замена 
запослене на породиљском боловању. 

редни број Звања и занимања 
Број 

запослених 

1. Директор 1 

2. Дипл. библиотекар 8 

3. Дипл. виши библиотекар 7 

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: 24 
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4. СТАЊЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 

 

 

4. 1.  Просторни услови рада Библиотеке 

 

 Библиотека остварује делатност у згради од 1020 m2 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 80 m2, 

огранак у насељеном месту Рибашевини простор од 40 m2, а огранак у насељеном 
месту Каран смештен је у просторијама основне школе, па укупна површина простора 
Библиотеке заједно са огранцима износи 1.140 m2, што значи да Библиотека располаже 
са 14.61 m2 простора на хиљаду становника подручја града Ужица. 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 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. 
 

 

 

 4. 3. Реализација капиталних пројеката, набавка основних средстава и 
инвестиционо одржавање објеката и опреме 

 

 У 2021. години није било капиталних пројеката.  
 

4. 4. Текуће одржавање објеката и опреме 

 

 У оквиру текућег одржавања објеката и опреме, Библиотека је вршила 
одржавање опреме у 2021. 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 и сл. Напомињемо да установа нема запосленог на пословима одржавања, тако 
да је у обавези да ангажује лице по основу уговора о делу. У 2021. години, Библиотека 
је набавила опрему за Службу рачуноводства, пластификаторе за Позајмно одељење и 
Дечје одељење, ормар за књиге Научно одељење, извршила замену столарије у 
библиотеци у Севојну и најзначајније, поред набавке књига, набавила аутомобил за 
којим је дуги низ година постојала неопходност набавке. 
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5. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

 

5. 1.  Остварење прихода 

Остварени приходи Народне библиотеке Ужице у 2021. години обухватају приходе у  
укупном износу од 40.796.535,43 и примања у укупном износу од 115.855,00. Приходи 
се састоје од текућих трансфера у износу од 1.857.590,00 по основу пројекта за набавку 
аутомобила и трансфера Националне службе за запошљавање по основу јавног рада 
особа са инвалидитетом у износу од 439.309,44, прихода од чланарина у износу од 
1.262.335, прихода од донација у износу од 47.560,00, прихода од рефундације 
осигуравајуће компаније у износу од 210.918,00 и прихода из буџета града у укупном 
износу од 36.978.822,99. Примања од продаје робе за даљу продају износе 115.855,00. 

 

Екон. 
клас. ОПИС 

Приходи из буџета 
Приходи из сопствених и других 

извора 

  планирано Остварено 
% 

оств. планирано остварено 
% 

оств. 

791 
Приходи из 

буџета 36.132.222,00 36.078.561,05 99,85 1.548.485,00 900.261,04 58,10 

733 

Трансфери 
других нивоа 
власти-

Нац.служба   

 

 2.303.590,00 2.296.899,44 99,71 

742 

Приход од 
продаје 
чланарина  

 

 2.821.518,00 1.262.335,00 44,74 

744 
Приход од 
донација  

 
 100.000,00 47.560,00 47,56 

771 

Меморандумске 
ставке за 
рефундацију  

 

 300.000,00 210.918,00 70,31 

823 
Приход од 
продаје књига  

 
 200.000,00 115.855,00 57,93 

321 Суфицит        65.986,00 63.030,00  

 У К У П Н О: 36.132.222,00 36.078.561,05 99,85 7.340.579,00 4.896.858,48 66,71 
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5. 2. Извршење расхода 

Остварени расходи Народне библиотеке Ужице у 2021. години обухватају расходе у 
укупном износу од 37.263.414,48 и издатке у укупном износу од 3.511.829,05. Расходи 
се састоје од расхода из буџета града по основу програмске активности 0001  у износу 
од 34.222.645,43, расхода из буџета града по основу програмске активности 0002 – 

програми у износу од 472.473,66, расходи по основу матичног надзора установе у 
износу од 253.915,57, расходи из сопствених средстава у износу од 1.165.549,05, 
расходи из донација у износу од 145,86, расходи по основу спровођења јавних радова 
особа са инвалидитетом у износу од 439.309,44, расходи по основу пројеката 
Министарства културе у износу од 646.345,47, као и расход по основу неутрошених 
средстава донације из претходне године у износу од 63.030,00. Издаци се састоје из 
издатака из буџета града у износу од 1.104.563,82 а по основу капиталног одржавања, 
набавке опреме за културу и набавке књига, издатака по основу пројекта Министарства 
правде за набавку наменског аутомобила у износу од 1.857.590,00, као и издатака из 
сопствених средстава за набавку рачунарске опреме, електронске опреме, опреме за 
културу и књига у библиотеци. 

Екон. 
клас. ОПИС 

Приходи из буџета 
Приходи из сопствених и других 

извора 

  планирано Остварено 
% 

оств. планирано остварено 
% 

оств. 

7911 

Приходи 
из 

буџета 36.132.222,00 36.078.561,05 99,85 1.549.485,00 900.261,04 58,10 

7331 

Трансфери других 
нивоа власти-

Нац.служба   

 

 2.303.590,00 2.296.899,44 99,71 

7421 
Приход од продаје 
чланарина  

 
 2.821.518,00 1.262.335,00 44,74 

7441 
Приход од 
донација  

 
 100.000,00 47.560,00 47,56 

7711 

Меморандумске 
ставке за 
рефундацију  

 

 300.000,00 210.918,00 70,31 

8231 
Приход од продаје 
књига  

 
 200.000,00 115.855,00 57,93 

3211 Суфицит        65.986,00 63.030,00  

 У К У П Н О: 
36.132.222,00 36.078.561,05 99,85 7.340.579,00 4.896.858,48 66,71 
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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) 

23.434.000,00 23.433.017,90   

412 
Социјални доприноси 
на терет послодавца 

3.919.000,00 3.900.220,10   

413 Накнаде у натури 50.000,00 37.800,00   

414 
Социјална давања 

запосленима 
1.202.222,00 1.170.837,10 160.000,00 33.914,46 

415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
280.000,00 280.000,00 100.000,00 47.138,30 

416 
Награде запосленима и 
остали посебни расходи 

790.000,00 767.526,70 50.000,00  

421 Стални трошкови 3.627.000,00 3.562.746,35 445.000,00 214.216,84 

422 Трошкови путовања 1.000,00  620.000,00 394.612,62 

423 Услуге по уговору 775.000,00 685.863,90 2.259.485,00 1.352.681,09 

424 Специјализоване услуге 271.000,00 258.160,93 285.986,00 188.546,67 

425 
Текуће поправке и 
одржавање 

30.000,00 5.280,00 220.000,00 101.453,89 

426 Mатеријал 630.000,00 593.666,11 582.000,00 210.807,41 

444 
Пратећи трошкови 

задуживања 
 1.000,00  20.000,00 606,11 

481 
Порези, обавезне таксе, 
казне 

1.000,00    
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482 
Порези, обавезне таксе, 
казне и пенали 

 1.000,00  180.000,00 24.318,00 

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 1.000,00    

511 
Зграде и грађевински 
објекти 

266.000,00 254.563,82   

512 Машине и опрема 51.000,00 328.879,04 2.399.108,00 1.980.023,01 

515 Нематеријална имовина 800.000,00 800.000,00 299.000,00 148.363,18 

  УКУПНО (4+5+6) 36.132.222,00 36.078.561,95 7.620.579,00 4.696.681,58 
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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 23.434.000,00 23.433.017,90 
 

 

4121 Допринос за ПИО 2.700.000,00 2.693.844,40   

4122 Допринос за здравствено осиг. 1.219.000,00 1.206.375,70   

4123 Допринос за незапосленост     

4131 Накнаде у натури-месечне карте 50.000,00 37.800,00   

4141 

Исплата накнада за време 
одсуствовања с посла на терет 
фондова 

115.000,00 108.215,98 10.000,00 4.845,70 

4143 Отпремнине и помоћи 15.000,00  50.000,00  

4144 

Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог и друге помоћи 
запосленом 

1.072.222,00 1.062.621,12 100.000,00 29.068,76 

4151 Накнаде трошкова за запослене 280.000,00 280.000,00 100.000,00 47.138,30 

4161 Награде запосленима 790.000,00 767.526,70 50.000,00  

4211 Трошкови платног промета  50.000,00 44.870,00 35.000,00 10.659,71 

4212 Енергетске услуге 3.190.000,00 3.173.132,78 100.000,00  

4213 Комуналне услуге 95.000,00 91.769,13 20.000,00  

4214 Услуге комуникација 157.000,00 133.873,86 230.000,00 150.134,13 

4215 Трошкови осигурања 135.000,00 119.100,58 60.000,00 53.423,00 

4221 
Трошкови службених путовања у 
земљи 

500,00  490.000,00 389.305,95 

4222 Остали трошкови транспорта 500,00  130.000,00 5.306,67 

4231 Административне услуге   20.000,00  

4232 Компјутерске услуге 80.000,00 64.700,00 50.000,00  

4233 Услуге усавршавања запослених   80.000,00 20.510.00 

4234 Услуге информисања 120.000,00 109.954,00 1.202.731,00 517.162,80 

4235 Стручне услуге 485.000,00 436.505,90 356.754,00 302.462,23 

4236 Услуге за домаћ. и угоститељство     

4237 Репрезентација 80.000,00 64.704,00 80.000,00 70.658,00 

4239 Остале опште услуге 10.000,00 10.000,00 470.000,00 441.888,06 

4242 Услуге образовања, културе и спорта 271.000,00 258.160,93 235.986,00 188.546,67 

4249 Остале специјализоване услуге   50.000,00  

4251 Текуће поправке и одржавање објекат   110.000,00 47.429,89 

4252 Текуће поправке и одржавање опреме 30.000,00 5.280,00 110.000,00 54.024,00 

4261 Админстративни материјал 70.000,00 59.541,50 195.000,00 16.250,00 

4263 
Материјал за образовање и 
усавршавање запослених 

210.000,0 209.290,00 30.000,00 6.230,00 

4264 Материјали за саобраћај   50.000,00  
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Програми 0002 – Програмске активности  и пројекти 

 

Eкон. 
клас. 
 

 

 

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 

4234 

Часопис „Међај“-

Програмска 
активност 0002  

100.000,00 
 

 
100.000,00 95.304,00  95.304,00 

4235 

Часопис „Међај“-

Програмска 
активност 0002  

100.000,00 
 

 
100.000,00 79.008,73  79.008,73 

4242 

Периодика-

Програмска 
активност 0002 

30.000,00 
 

 
30.000,00 21.320,01  21.320,01 

4266 
Материјал за образовање, културу и 
спорт 

150.000,00 150.000,00 50.000,00 6.945,00 

4268 Материјал за одржавање хигијене 50.000,00 49.938,00 50.000,00 18.842,00 

4269 Материјал за посебне намене 150.000,00 124.896,61 207.000,00 162.540,41 

4442 Kазне за кашњење 1.000,00  20.000,00 606,11 

4819 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

1.000,00    

4821 Остали порези 1.000,00  130.000,00 24.318,00 

4822 Обавезне таксе   50.000,00  

4831 Новчане казне 1.000,00    

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 

1.000,00    

5113 
Kапитално одржавање зграда и 
објеката 

266.000,00 254.563,82   

5121 Капит.одржавање зграде и објеката  278.879,04 2.229.108,00 1.857.590,00 

5122 Административна опрема 500,00  100.000,00 68.100,01 

5126 
Опрема за образовање, културу и 
спорт 

50.500,00 50.000,00 70.000,00 54.333,00 

5151 Нематеријална имовина 800.000,00 800.000,00 299.000,00 148.363,18 

  УКУПНО (4+5+6) 36.132.222,00 36.078.561,95 7.620.579,00 4.696.681,58 
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4242 

Књижевне 
вечери – 

Програмска 
активност 0002 

 

80.000,00 
 

 
80.000,00 78.520,59  78.520,59 

4242 

Изложбе – 

Програмска 
активност 0002 

30.000,00  30.000,00 
30.000,00 

 
 30.000,00 

4242 

Награда 
„М.Ускоковић“ – 

Програмска 
активност 0002 

100.000,00  100.000,00 
100.000,00 

 
 

100.000,00 

 

4242 

Oдзиви Пауну-

Програмска 
активност 0002 

30.000,00  30.000,00 
28.320,01 

 
 

28.320,01 

 

4269 

Дечије 
радионице-

Програмска 
активност 0002 

40.000,00  40.000,00 40.000,00  40.000,00 

4234 

Пројекат 
Министарства 

културе „Корак 
библиотеке“  

 996.485,00 996.485,00  393.437,00 393.437,00 

4235 

Пројекат 

Министарства 
културе „Корак 

библиотеке“  

 103.000,00 103.000,00  102.908,67 102.908,67 

5121 

Пројекат 
Министарства 

културе 
„Библиотека за 
све-наменски 
аутомобил“  

 2.229.108,00 2.229.108,00 278.879,04 1.857.590,00 2.136.469,04 

4234 

Пројекат 
Министарства 

културе 

„МЕЂАЈ, 
часопис за 

књижевност, 
уметност и 
културу“ 

 116.246,00 116.246,00  116.245,80 116.245,80 

4235 

Пројекат 
Министарства 

културе 
„МЕЂАЈ, 
часопис за 

књижевност, 
уметност и 
културу“  

 33.754,00 33.754,00  33.754,00 33.754,00 
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4211 

Пројекат 
Министарства 

културе 
„Матична 

функција-надзор“ 

 5.000,00 5.000,00  5.000,00 5.000,00 

4214 

Пројекат 
Министарства 

културе 
„Матична 

функција-надзор“ 

 5.000,00 5.000,00  5.000,00 5.000,00 

4221 

Пројекат 
Министарства 

културе 
„Матична 

функција-надзор“ 

 220.000,00 220.000,00  176.912,28 176.912,28 

4235 

Пројекат 
Министарства 

културе 
„Матична 

функција-надзор“ 

 30.000,00 30.000,00  27.003,30 27.003,30 

4242 

Пројекат 
Министарства 

културе 
„Матична 

функција-надзор“ 

 20.000,00 20.000,00  20.000,00 20.000,00 

4269 

Пројекат 
Министарства 

културе 
„Матична 

функција-надзор“ 

 20.000,00 20.000,00  19.999,99 19.999,99 

  
УКУПНО ПА-

0002 
510.000,00 3.778.593,00 4.288.593,00 751.352,38 2.757.851,04 3.509.203,42 

 

 Средства добијена из буџета града Ужица у износу од 278.879,04 која су 
додељена Библиотеци по основу набавке аутомобила и придодата већ 
добијеним срествима Библиотеке у износу од 1.857.590,00 по основу 
конкурса код Министарства правде за куповину наменског аутомобила, 
нису планирана у финансијском плану, док је њихово извршење приказано 
кроз економску класификацију 5121. Из тог разлога је једино за ту намену 
већи износ извршења од плана. 
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Програмска активност: Планирано Остварено 

  ПА-0001 35.622.222,00 35.606.088,29 

 ПА-0002 и пројекти 
Министарства 4.288.593,00 3.509.203,42 

Укупно: 39.910.815,00 39.115.291,71 

 

 

Извршење расхода и издатака Народне библиотеке Ужице у 2021. години обухвата 
разврставање расхода и издатака према изворима финансирања, и то расходи из буџета 
града (програмска активност 0001 и програмска активност 0002) и остали извори 
финансирања. Извршење се односи на следеће: 
 

– за плате, додатке и накнаде запослених, социјалне доприносе на терет послодавца 

(економске класификације 411,412), средства утрошена за плате и доприносе за 24 
запослена радника;  

– за накнаде у натури, (економска класифкација 413), средства утрошена за карте двоје 
запослених који путују у Севојно аутобуским превозом; 

– за социјална давања запосленима, (економска класификација 414), средства утрошена 

за боловање преко 30 дана, средства за помоћ у медицинском лечењу једне запослене и 
помоћ за куповину медицинске опреме такође за једну запослену, као и солидарна 
помоћ по основу Градског већа о исплати солирадне помоћи; 

– за накнаде трошкова за запослене,(економска класификација 415), средства утрошена   

за месечну исплату путовања за 15 запослених чије пребивалиште је 2 км удаљено од 
радног места, средства за запослене које одлазе на рад у огранаке  Рибашевина и 
Севојно, као и средства за помоћне раднице – чишћење огранака Севојно, Рибашевина 
и Каран; 

за награде запосленима, (економска класификација 416), средства утрошена за 2 
јубиларне награде за помоћног радника- 30 година рада и библиотекара-саветника - 35 

година рада; 

– за сталне трошкове (економска класификација 421), и то: трошкове платног промета,  
електричне енергије, грејања, воде, одвоза и депоновања смећа, телефона, интернета, 
поште и осигурања зграде, опреме, запослених и новонабављеног аутомобила. 
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– за трошкове путовања (економска класификација 422), средства утрошена за 
дневнице, смештај, превоз, како у оквиру редовног рада тако и спровођења матичног 
надзора над радом других библиотека округа; 

– за услуге по уговору, (економска класификација 423), средства утрошена за 
одржавање софтвера за вођење пословних књига и плата, котизација за семинаре, 
услуге за штампање, услуге безбедности и здравља на раду, ауторски уговори, Cobiss 

база, јавни радови особа са инвалидитетом, уговорe о делу по основу повременог 
ангажовања лица услед недостатка радног места домара, новчана честитка деци 
запослених радника по основу упутства индиректним корисницима (текућа буџетска 
резерва) 
– специјализоване услуге културе (економска калсификација 424), средства утрошена 
на чланарине Народној библиотеци Србије, Заједница матичних библиотека, набавку 
периодике, ауторске уговоре везане за књижевне вечери, изложбе и остале трошкове 
везане за програмску активност П0002; 

– поправке и одржавање (економска класификација 425), средства утрошења за 
поправке и одржавање рачунарске опреме, као и остале административне опреме 

– материјал (економска класификација 426), средства утрошена за набавку 
канцеларијског материјала, потрошног материјала, материјала за одржавање хигијене 
пословних просторија зграде библиотеке и огранака, набавка кертриџа, тонера, 
специјалних материјала у циљу спровођења дечијих радионица, набавка дневних и 
недељних новина и часописа, набавка гума и ситног инвентара, стручне литературе за 
редовне потребе запослених и чланова библиотеке кроз коришћење правних база; 

– регистрација возила (економска класификација 482); 
– капитално одржавање зграде (економска класификација 511), срества утрошена на 
обнову столарије у библиотеци у Севојну; 

– опрема (економска класификација 512), средства утрошена на набавку бежичног 
скенера, опреме за службу рачуноводства, набавку два пластификатора за дечије 
одељење и позајмно одељење, набавку ормара за хол научног одељења, и најзначајније 
набавка новог аутомобила за наменско коришћење и спровођење матичног надзора над 
радом библиотека Златиборског округа; 

– књиге (економска класификација 515), средства утрошена на набавку најзначајнијег, 
књига, кроз поступак набавке а у складу са Законом о јавним набавкама. 
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