
На основу члана 56.  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'',
број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени
лист  Града  Ниша”  број  1/2013) и  члана  12.  Правилника  о  поступку  припреме,
израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници од 03.02.2015. године, доноси
                        

Р Е Ш Е Њ Е

 I  Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о раду за 2014.
годину Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш са Финансијским пословањем за
2014. годину Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш.

II  Предлог  решења  о  усвајању  Извештаја  о  раду  за  2012.  годину
Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш са Финансијским пословањем за 2014.
годину  Народне  библиотеке  „Стеван  Сремац“  Ниш  доставља  се  председнику
Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града

III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине
Града  Ниша,  одређују  се  Небојша  Стевановић,  начелник  Управе  за  културу  и
Небојша Васић, директор Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш.

Број: 178-14/2015-03
Датум: 03.02.2015. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



На основу члана 37 Статута града Ниша ("Службени лист града Ниша", број
88/08),

Скупштина Града Ниша на седници одржаној ___________    2015. године
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I УСВАЈА СЕ Извештај  о  раду за  2014.  годину  Hародне  библиотеке
„Стеван  Сремац“  Ниш, број  01-134/15 од  31.01.2015. године са  Финансијским
пословањeм Hародне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш за 2014. годину, број 01-
132/15 од 31.01.2015. године, које је Одлуком број 01-135/15 од 31.01.2015.године и
Одлуком број 01-133/15 од 31.01.2015.године усвојио Управни одбор Установе.

II Решење  доставити  Народној  библиотеци  „Стеван  Сремац“  Ниш у
Нишу,  Управи  за  културу  и  Управи  за  финансије,  изворне  приходе  локалне
самоуправе и јавне набавке.

Број:
У Нишу, 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

                           Председник

          Проф. др Миле Илић
   



О б р а з л о ж е њ е

Статутом  Града  Ниша  је  у  члану  37.  став  1.  тачка  24.  предвиђено  да
Скупштина  Града  Ниша  разматра  и  усваја  годишње  извештаје  о  раду  јавних
предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник
Град.

 На основу  члана  22 Статута Народне библиотеке „Стеван Сремац“  Ниш
Управни  одбор  Установе  је Одлуком  број  01-135/15 од  31.01.2015.године и
Одлуком број 01-133/15 од 31.01.2015.године,   усвојио Извештај о раду за 2014.
годину  Hародне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш, број 01-134/15 од  31.01.2015.
године са Финансијским пословањeм Hародне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш за
2014.  годину, број  01-132/15 од 31.01.2015.  године,    и   доставио га Управи за
културу.

У 2014.  години Народнa библиотекa „Стеван Сремац“ у Нишу је обележила
значајан јубилеј - 135 година од оснивања. Кроз Одељење белетристике је прошло
57.575 корисника, којима је издато издато је 93.318 књига. Одељење књиге за децу
имало преко 20.000 посетилаца, од чега око 14.157 корисничких посета у којима су
изнајмили 26.846 књига. У току године Одељење серијских публикација је посетило
6.483 корисника, а издато је 145.168 јединица библиотечко-информационе грађе.
Одељење маркетинга организовало је и реализовано преко 40 културних програма
у  Библиотеци,  али  и  казнено  поправном  заводу,  Геронтолошком  центру,  Дому
Војске,  на  улици и  тргу. Одељење књиге за  децу је  приредило 38  едукативно-
креативних радионица и 47 радионица цртаног филма. 
- У овом периоду извршено је 40 надзора над стручним радом и три увида у стање
и услове  за  обављање библиотечко-информационе  делатности  у  библиотекама
Нишавског округа. Библиотекари Народне бидлиотеке су учествовали на стручним
скуповима у Србији, Републици Српској и Бугарској. Интензивирана је сарадња са
медијима, чиме  су  активности  и  резултати  Библиотеке  благовремено  и  у
потпуности представљани јавности.

Имајући у виду да је Извештај о раду за 2014. годину Народне библиотеке
„Стеван Сремац“  Ниш,  сачињен у складу са законом и прописима Града, као и
циљевима садржаним у оснивачком акту Установе, Управа за културу предлаже
доношење Решења као у диспозитиву.

                                        
                                                 
                                                                                                   НАЧЕЛНИК

                                                                                            
                                                                                              Небојша Стевановић





ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ЗА 2014. ГОДИНУ

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 
„СТЕВАН СРЕМАЦ“



ИЗДВАЈАМО У 2014. ГОДИНИ

- Ове године Народне библиотеке „Стеван Сремац“ у Нишу је обележила 135 година од
оснивања.
- У 2014. години Народна библиотека „Стеван Сремац“ је била једна од најпосећенијих
установа културе у Нишу. Кроз  Одељење белетристике је прошло 57.575 корисника,
којима је издато издато је  93.318  књига. Одељење књиге за децу имало преко 20.000
посетилаца,  од  чега  око 14.157  корисничких  посета  у  којима  су  изнајмили  26.846
књига. У току године Одељење серијских публикација је посетило 6.483 корисника, а
издато је 145.168 јединица библиотечко-информационе грађе.
-  Библиотека поседује:  195.857 јединица монографске грађе,  335.306 свезака (15.008
годишта) серијских публикација, 47 музикалија, 104 рукописа, 17 картографске грађе,
250 јединица графичке грађе и 3.159 јединица јединица остале некњижне грађе.
-  У  2014.  години  укупно  је  набављено  3,381   монографска  публикација  поклоном.
Куповином  није набављена ниједна  монографска публикација. 
- У периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године у Библиотеку уписано је 6.962 нова
корисника. У односу на 2013. годину уписан је 951 корисник више.
- У сарадњи са Спортским центром „Чаир“ организован је рад библиотечког кутка не
базенима „Чаир“ под слоганом „Читам и пливам“. Сви посетиоци базена, током јула и
августа, могли су да бесплатно изнајме књигу са библиотечког штанда.
- На позив Народне библиотеке "Стеван Сремац", велики број Нишлија се одазвао и
донео књиге, сликовнице и бојанке за најмлађе са поплављених подручја. За један дан
прикупљено је  1.834 наслова,  као и прибора за бојење и цртање,  који се  врло брзо
нашао у рукама деце у прихватном смештају и бар мало им улепшао дане.
- Поводом Светског дана књиге и ауторских права наши суграђани су имали прилику да
се  упишу са  попустом на  чланарину од 50 %, што је  искористило  378  корисника.
Поводом  Дана  библиотекара  Србије,  са  попустом  од  50%  на  годишњу  чланарину,
уписало се и обновило чланство 360 корисника. 
-  Небојша Васић,  директор Народне библиотеке "Стеван Сремац"  у Нишу и Бранко
Цветкоски,  директор  Библиотеке  "Браћа  Миладиновци"  у  Скопју,  потписали  су
Протокол о сарадњи ове две институције.
- Започета је сарадња са ЕУ Инфо центром у Нишу и најављено отварање Европског
кутка у Библиотеци.
-  У  Библиотеци  је  одржан  округли  сто  који  је  за  тему  имао  живот  и  рад  Душана
Радовића, као и његов утицај на будуће генерације. Учесници су били највећи српски
дечији песници: Љубивоје Ршумовић, Добрица Ерић, Слободан Станишић, Момчило
Моша Одаловић, Виолета Јовић, Душан Поп Ђурђев и Бранко Стевановић.
- У Ноћи музеја бројни суграђани су у Народној библиотеци имали прилику да уз звуке
старих  нишких  поп  и  рок  састава  погледају  изложбу плоча  Одељења  завичајних  и
посебних фондова и уживају у радовима сликара, илустратора и карикатуристе Игора
Крстића. Посетиоци су стрпљиво чекали ред да би добили своју карикатуру.
- Завршен је рад на библиографији Бранко Миљковић у завичајним збиркама, која је
објављена као електронско издање на компакт диску, поводом годишњице рођења овог
завичајног песника.
-  У  Руском  дому  у  Београду  одржана  је  промоција  библиотечких  издања  поводом
јубилеја  Миланског  едикта,  књига  Александра  Ивановича  Брилијантова "Император
Константин  Велики  и  Милански  едикт  из  313.  године"  и  Василија  Васиљевича
Болотова "Црква и држава у време Константина Великог".
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- Поводом Дана државности у спомен на подизање Првог српског устанка и доношење
Сретењског устава у пасажу Библиотеке била је постављена изложба Устави Србије.
-  Библиотекари  Народне  библиотеке  „Стеван  Сремац“  су  учествовали  на  следећим
скуповима:  VIII  стручно-научном  скупу  „Библионет“  у  Новом  Саду,  Међународној
научној конференцији “Први светски рат у култури и библиографији” у Београду, XIII
националној научној конференцији са међународним учешћем у Великом Трнову и XV
национални фестивал књиге за децу у Сливену. 
-  Чувена  Марша  Ивинс,  жена  астронаут,  посетила  је  Народну  библиотеку  „Стеван
Сремац“ и поделила са публиком искуства из богате каријере дуге 37 година.
- Академијом сећања ,,За времена“ Народна библиотека Стеван Сремац и Трећа бригада
КОВ-а обележили су стогодишњицу од почетка Првог светског рата. Музичко-драмски
програм, са сто учесника, одржан је у Дому Војске.
- У оквиру  Програма „ Млади су закон“ уметник Ешко Куртовић насликао је мурал
„Дечији кутак“, поклон Центра за унапређење друштвене свести  „Супер грађанин“ из
Ниша. Сада је улаз у Дечје одељење видљивији и лепши.
-  Обављен  је  надзор  над  стручним  радом,  од  стране  овлашћеног  лица  Народне
библиотеке Србије Иване Тодоровић.
-  Завршена  је  редовна ревизија  целокупног  библиотечког  фонда Библиотеке,  која  је
трајала од 30. септембра 2013. године до 25. јула 2014. године.
-  Библиотекари су учествовали у раду Комисија Библиотекарског  друштва Србије и
заједнице матичних библиотека Србије.
-  Организовано је и реализовано преко 40 културних програма у Библиотеци,  али и
казнено  поправном  заводу,  Геронтолошком  центру,  Дому  Војске,  на  улици  и  тргу.
Одељење  књиге  за  децу  је  приредило  38  едукативно-креативних  радионица  и  47
радионица цртаног филма.
- У овом периоду извршено је 40 надзора  над стручним радом и три увида у стање и
услове  за  обављање  библиотечко-информационе  делатности  у  библиотекама
Нишавског округа.
- Министарство културе и информисања покренуло је јавне расправе о Нацрту закона о
изменама и допунама закона о библиотечко-информационој делатности, Нацрту закона
о изменама и допунама закона о обавезном примерку публикација и Нацрту закона о
изменама и допунама закона о старој и реткој библиотечкој грађи које су одржане у
Библиотеци.

ИЗВЕШТАЈ ПО ОДЕЉЕЊИМА
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Народна  библиотека “Стеван  Сремац”  располаже фондом од  195.857 монографских,
335.306 свезака (15.008 годишта) серијских публикација, богатом Завичајном збирком,
као и Кабинетом графике, јединственим у земљи, са око 250 оригиналних графичких
отисака. Библиотечко-информациону грађу и изворе чине: књиге, рукописи, брошуре,
сепарати, серијске публикације, музичка дела, картографска грађа, каталози, календари,
умножени уметнички и сценски програми, фотографије, албуми, разгледнице и цртежи,
просторни и други планови, гравире, плакати и друга ликовна и графичка грађа, леци,
огласи и саопштења,  звучни и видео записи у било ком облику (изузев на филмској
траци) и електронске публикације дистрибуиране на физичким носачима на интернету.
У  Народној  библиотеци  „Стеван  Сремац“  у  2014.  години  просечно  је  радило  64
запослена, а  библиотечка делатност се  обављала у:  централној  згради,  у издвојеном
простору Одељења књиге за децу, простору „Горче“ и три стационирана огранка по
нишким  Општинама.  Рад  Библиотеке   је  организован  по  следећим  одељењима:
Одељење  набавке  и  обраде  књига,  Одељење  серијских  публикација,  Одељење
белетристике,  Одељење  Завичајних  и  посебних  фондова,  Одељење  књиге  за  децу,
Научно  одељење,  Одељење  за  матичне  послове,  Одељење  развоја  и  Одељење
маркетинга.  Да се  библиотечка  делатност  свих девет  одељења  одвија  под условима
утврђеним Законом о библиотечкој  делатности и другим подзаконским актима прати
Сектор за опште, правне и финансијске послове.

ОДЕЉЕЊЕ НАБАВКЕ И ОБРАДЕ

Одељење  набавке  о  обраде  обавља  послове  набавке  монографских  публикација  за
фондове  свих  одељења  Библиотеке  и  огранке,  целокупну  каталошку  обраду
набављених  публикација,  физичку  обраду  и  инвентарисање  свих  монографских
публикација, које су ушле у фондове Библиотеке.

У  2014.  години  набављено  је  3,381
монографска  публикација поклоном.
Куповином   није набављена  ниједна
монографска  публикација. У  2014.
години  није  покренут  ниједан
поступак  јавне  набавке  књига због
промена у Закону о јавним набавкама
и непостојања  прецизне информације
о Поступку који треба применити при
куповину  књига,  нити  потребне
сагласности  Управе  за  јавне  набавке.

Поклоњене  монографске  публикације,  које  су  ушле  у  фондове  Библиотеке,  су  из
Откупа књига Министарства културе и информисања РС и поклон других дародаваца.
Из  Откупа  књига  Министарства  културе  и  информисања  РС,  вршио  се  одабир
понуђених наслова и  то је  усклађено са  новчаним износом додељеним Библиотеци.
Буџет за Библиотеку био је 923.076,00 динара, а одабране су 1.754 нове књиге. Откуп
књига омогућио је да Библиотека допуни фондове насловима  издатим у 2013. години,
који нису набављени због прекида спровођења поступака јавних набавки.
Током целе године пристизале су књиге, поклон разних дародаваца. Оне су прегледане,
направљена је селекција и одабир потребних. Сувишци поклоњених књига одвојени су
и  припремљени  за  поклон  другим  библиотекама. За  поклоњене  монографске
публикације урађена су 64 СПИСКА поклоњених књига, а за одређени број књига је и
процењена њихова вредност. 
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НАБАВКА ПО ОДЕЉЕЊИМА
Фонд Одељења белетристике 1.331
Фонд Одељења стручне књиге 544
Фонд Дечјег одељења 555
Фонд Завичајног одељења 468
Фонд огранка Медијана 51

Фонд огранка Ледена стена 65
Фонд огранка Црвена Звезда 20
Фонд Енглеске књиге 18
Фонд посебних збирки 329
Укупно 3.381



Вредност  свих  књига  које  су  као  поклон  попуниле  фондове  Библиотеке   износи
1.447.969,00 динара. Као поклон Министарства културе РС у фондове Библиотеке су
ушле 1.743 књиге. Као поклон различитих дародаваца у фондове Библиотеке је ушло
2.091 јединица монографских публикација, 379 јединица некњижне грађе и 255 свезака
серијских публикација.
Бројем набављених књига у 2014. години, 3.381 књига, није  испуњен план набавке за
ту годину, а није ни задовољен  број новонабављених књига који прописују Стандарди
за јавне библиотеке. 
Одељење  обраде  је  обавило  каталогизацију  и  класификацију  свих  набављених
монографских публикација. Број верификованих библиографских записа у 2014. години
је 2.241 запис.

Израдом  каталошких  записа
формира  се  електронски  каталог  и
перманентно ажурира база података

Библиотеке.  Поред  израде  нових  записа,  упоредо  се  радило  и  ажурирање  већ
постојећих  записа  и  редакција  електронског  каталога. Поред електронског  каталога,
настављено  је  вођење  и  ажурирање  централних  лисних  каталоза,  алфабетског,
предметног и стручног.
Уз обављање свих сегмената рада Одељења набавке и обраде у програму НИБИС, врши
се и тестирање  програма и израда захтева за његове измене и дотуне.
У оквиру Програма Роми и Библиотека 2010-2015 реализована је електронска изложба
Под кровом библиотеке:Роми и литература о Ромима представљена  грађа ромских
аутора као и дела са мотивом из живота Рома,  приказан филм Мухарем, музика очи
живота и представљена књига Приручник, речник ромског језика.
Библиотекари Одељења обраде су вршили обуку кандидата, који су се припремали за
полагање Стручно-библиотекарског испита у Народној Библиотеци Србије.

ОДЕЉЕЊЕ БЕЛЕТРИСТИКЕ

На Одељењу белетристике обављани се  следећи послови: упис корисника,  издавање
библиотечке грађе, пружање информација о траженим књигама, популарисање књиге и
библиотеке путем изложби на одељењу, приказа књига у локалним медијима;  вођење
дневне, недељне и месечне статистике;  писање опомена;  смештај библиотечке грађе;
стално  померање библиотечког  фонда  (због  смештаја  по  УДК сиситему);  издвајање
књига за коричење и расход. Библиотека тренутно има 24.414 уписаних корисника.
 Библиотеку  редовно  посећује  10.266  корисника.  У  периоду  од  01.01.2014.  до
31.12.2014. године у Библиотеку уписано је 6.962 нова корисника. У односу на 2013.
годину уписано је 951 корисник више. 

На   Одељењу  белетристике  уписано  је
4.730  корисника.  У  односу  на   2013.
годину уписано  је  437 корисника више.
Према  приказаној  статистици  број
корисника  Народне  библиотеке  „Стеван
Сремац“ стално расте.
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Број физички обрађених књига 3.364
Број инвентарисаних књига 3.364
Број одшампаних бар код налепница 6.728

КОРИСНИЦИ БРОЈ
Ученик основне школе 6.873
Ученик средње школе 4.381
Студент 3.401
Друштвена делатност 4.700
Радник 760
Остали 3.676
Предшколски узраст 623
Укупно корисника 24.414



Одељење белетристике је у 2014. години посетило 57.575 корисника, којима је издато
издато је  93.318  књига. Дневно  Одељење посети 300 до 400 корисника. 
Ради  повећања  броја  чланова  имамо добру сарадњу  са  неким  средњим  школама  и
другим јавним установама, где их усмеравамо на колективни упис. Тим путем је у 2014.
години  учлањено  152  корисника.  Бесплатан  упис  имају  лица  преко  65  година  и
корисници са посебним потребама. 
Један  део нашег  рада овде  је  исказан  у бројкама,  а  постоји  и део који се  не  може
исказати бројкама. Број враћених књига, број књига које библиотекар изнесе из фонда
да понуди читаоцу, а он изабере само једну, смештај враћених књига у фонд. Мали број
корисника долази код нас са конкретно дефинисаним  потребама, а већина тражи савете
и  информације  од  библиотекара.  Такав  рад  захтева  и  додатно  ангажовање  радника
библиотеке:  упознавање  са  великим   бројем  нових  наслова,  ишчитавање  књига,
упознавање са њиховом садржином, праћење медија и информација које се тичу свега у
вези књиге, аутора, издаваштва, књижевних награда. Посебно би требало истаћи рад са
студентима књижевности, који долазе са стручним и обимним захтевима. Наша помоћ
њима не подразумева само издавање тражених књига, већ  и пружање информација и
савета у вези са њиховим потребама.
Да  би  смо  што  више  приближили  књиге  читаоцима,  у  холу  Позајмног  одељења
приређено је петнаест пригодних изложби поводом значајних датума у књижевности,
годишњице рођења књижевника и добитника домаћих и светских награда.

ОДЕЉЕЊЕ КЊИГЕ ЗА ДЕЦУ

У 2014. години Одељење књиге за децу је имоло преко 20.000 посетилаца, од чега око
14.157 корисничких посета у којима су изнајмили 26.846 кљига.
Број  наслова  пристиглих  у  2014.  години  је  555.  књига  и  69  часописа  (Политикин
забавник  и  Светосавско  звонце).  Током  2014.  године,  600  књига,  расходованих  у
ранијим годинама, поклоњене су школским сеоским библиотекама које су се обратиле
за помоћ у књигама. 
Упоредни податак 2006. године када је почео електронски унос података,  уписано је
335,  а  чланарину  је  обновило  130  корисника.  Године,  2014   уписано  је  1495,  а
чланарину је обновило 736 корисника). 
Велики број деце из читаве Србије је учствовао на конкрсима Одељење књиге за децу.
На  XIII  Републички конкурс поводом Светског дана дечије књиге  пристигло је   752
ликовна рада   и  187 литерарних радова, који су награђени на Светски дан књиге за
децу  наградама  и  представом  Позоришта  лутака  за  децу  Пинокио. По  четврти  пут
организован је конкурс за најбољи читалачки дневник  Ја имам таленат таленат за
читање,  на  који  је  пристигло  је  2.793
литерарних и ликовних радова у оквиру
203  дневника.  Награђено  је  300
малишана.
Током  године  организоване  су:  47
радионица  анимираног  филма,  38
радионица  које  имају  за  циљ
популарисање  читања  и  књиге:
„Оригами“, „Тајна  божићне  кутије“,
“Корпица од  папира за књигу, цвеће и
мачиће“,„Празник  песме,  књиге  и  пролећа“,  „Књиге  су  важне“  за  предшколце  и
ученике од првог до четвртог  разреда,  „Библиотека,  место за  маштање“,  „Путовање
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кроз  свет  с  Народном  библиотеком  „Стеван  Сремац“...  Организоване  су  радионице
поводом  подршке  деци  и  библиотекама  из  угрожених  крајева  на  којима  су  деца
даровала књиге, цртала и писала пруке подршке и охрабрења за угрожене вршшњаке,
као  и  радионица  на  којој  су  деца  урадила  честитке  и  обезбедили  играчке  за  децу
установе „Мара“.
Програми су реализовани у оквиру три посебна дела фонда: Кутак за тинејџере; Кутак
за  најмлађе  и  родитеље  и  Завичајни  кутак.  На  одељењу  су  организоване  изложбе,
квизови, сусрети деце и завичајних писаца.
Одељење књиге за децу посетило је девет организованих група предшколаца, ученика
основних и средњих школа и студената.

АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА КЊИГЕ ЗА ДЕЦУ У 2014. ГОДИНИ
Назив активности Број реализованих активности

Укупна посета читалаца: 14.157
Укупно издато публикација: 26.486
Број новоуписаних и обновљених чланстава Уписано 1.495

Обновљено 737
Број  набављених  библиографских  јединица  за  Одељење
књиге за децу за период од : 1.1.2014  до: 31.12.2014

555

Укупна посета читалаца у радионицама, учесника конкурса,
културних програма и организованих посета

5.843

Организовано едукативно-креативних радионица 38
Организовано радионица цртаног филма 47
Организована и реализована квиз такмичења за децу 3
Сусрети деце и песника 2
Посете учениика библиотеци и библиотеке школама 9
Изложбе –тематске 8
Дечје стваралаштво у  електронској  форми 6
Дечје  стваралаштво-албуми  „Поруке  подршке  деци  из
поплављених крајева“

1

Посебни тв и радио прилози 9
Остала медијска представљања 154
Опомене за невраћене књиге-телефонски позив 185
Дипломе и награде читаоцима (медаље и књиге) 300
Конкурс ''Андерсенова бајка у песми и стрипу'' 752 ликовних радова  

 187 литерарних радова
Конкурс '' Ја имам таленат–таленат за читање'' 2.793 литерарних радова

Ликовни радови у оквиру 203
дневника

ОДЕЉЕЊЕ СТРУЧНЕ КЊИГЕ

Издавање библиотечке  грађе,  пружање  информација  о  траженим  књигама,
популарисање  књиге  и  библиотеке  путем  изложби  на  одељењу,  приказа  књига  у
медијима,  вођење  статистике,  смештај  библиотечке  грађе;  стално  померање
библиотечког  фонда,  издвајање књига за коричење и расход су задаци радника овог
одељења. 
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Најтраженија  је  литература  за  теме за
семинарске  радове,  али  и  за  дипломске,
мастер, магистарске радове  и докторске
тезе. 
Током  године  електронску  читаоницу  је
користило више од 7000 корисника.
У намери да  Библиотека пружи  додатну
услугу,  од  ове  године  један  рачунар  у

читаоници је опремљен софтвером за слепе и слабовиде особе.

На изложбеном простору испред Одељења
постављене  су изложбе:  поводом
обележавања сто година од смрти Стевана
Стојановића Мокрањца,  поводом  сто
шездесет  година  од  рођења  Михајла
Пупина и  поводом  Дана  Народне
библиотеке  Србије  и  Националног  дана
књиге,  постављена  је  изложба Књигом
кроз књигу и читање. 

ОДЕЉЕЊЕ ЗАВИЧАЈНИХ И ПОСЕБНИХ ФОНДОВА

У Одељењу завичајних и посебних фондова, у 2014. години, обављали су се редовни
послови набавке, обраде, инвентарисања и пружања услуга корисницима. Поред тога,
обележен је велики јубилеј, стогодишњица почетка Првог светског рата, промовисали
завичајну грађу и учествовали на стручним и научним скуповима у библиотекарству.
О  приновљеним  свескама  серијских  публикација  је  редовно  вођена  евиденција  у
контролној  лисној  и  електронској  картотеци  и  вршене  рекламације.  Завршена  је
каталогизација старе и ретке књиге као и њено реинвентарисање. Јединице грађе су
смештене по нумерус куренсу у оквиру словне сигнатуре у затворене ормане.
Приведена је скоро до краја библиографска обрада и инвентарисање монографских и
серијских публикација библиотеке целине Сигнализам Мирољуба Тодоровића. Остали
материјали, рукописна грађа, некњижна грађа и друго, су систематизовани. У току је
сређивање библиотеке целине Драгољуб Мирчетић и већ је библиографски обрађено и
инвентарисано око 300 књига. 
Број  укупно  библиографски  обрађених  јединица  (некњижне  грађе,  монографских  и
серијских  публикација  и  старе  и  ретке  књиге)  износи  864.  Инвентарисано
(реинвентарисано)  је  912 јединица  грађе  (монографских  публикација,  старе  и  ретке
књиге  и  некњижне  грађе)  и  180  годишта  серијских  публикација  у  410 свезака.
Фасциклирано  је  45  годишта  периодике  (116 свезака).  Ситна  штампа  (пропагандни
материјал, програми манифестација и позивнице) се прикупљала и евидентирала кроз
контролне  картотеке  организатора  манифестација.  Чланци  из  Народних  новина  су
прилагани у грађу за прес клипинг. Довршен је рад на систематизовању хемеротеке.
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СТРУКТУРА КОРИСНИКА
Предшколски узраст 8
Ученици основне школе 52
Ученици средње школе 948
Студенти 2.005
Друштвена делатност 2.827
Радник 196
Остали 2.188
Укупно 8.224

ИЗДАТЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
ПРЕМА УДК ГРУПА

Општа група 408
Филозофија 3.407
Религија 991
Друштвене науке 2.352
Природне науке 267
Примењене науке 1.021
Уметност 480
Књижевност 1.382
Историја. Географија 1.607
Укупно 11.915



Сви новински чланци су евидентирани по именским и колективним одредницама, кроз
картотеку.
На интерну позајмицу је дато око 1.500 монографских и око 4.000 свезака серијских
публикација. 
Завршена је селекција сликовне грађе и њено скенирање за дигитализацију. Рађено је
на унапређењу програма НИБИС.
Приређене  су  изложбе:  „Новогодишње  и  божићне  честитке“  из  документационог
материјала Библиотеке. „Ниш – ратна престоница“, поводом почетка Првог светског
рата,  „Фоноплов“, „Оријент експрес у Нишу” и „Нишка железница“.
Сачињени су коначни записници и извештаји о редовној ревизији грађе у Завичајном
одељењу, Одељењу Посебне збирке, Одељењу старе и ретке књиге и Кабинету графике.
Укупно 9 записника и 9 извештаја по врсти грађе.  Приложени су спискови јединица
које нису нађене на лицу места. 
Рађен је унос података у Електронски регистар старе и ретке  библиотечке грађе као
културно добро од изузетног значаја. 

ОДЕЉЕЊЕ СЕРИЈСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА

У  току  календарске  2014.  године у  Одељењу  серијских  публикација вршено  је
прикупљање,  обрада,  истраживање, чување  и  давање  на  коришћење  библиотечко-
информационе грађе и извора. 
Одељење броји фонд од  1.102 наслова, 11.887 годишта и 318.826 свезака часописа и
новина. У прошлој години куповином је приновљено 28 наслова часописа и наслова
новина, а поклоном су прибављена 23 наслова часописа (овај број обухвата  наслове
који редовно пристижу, као поклон издавача, као и свеске које недостају у насловима
који се чувају). Вршено је ажурирање и редакција лисног и електронског каталога, као
и  инвентарисање  и  реинвентарисање  библиотечке  грађе.  Инвентарисана  су  и
реинвентарисана  3.182  годишта  часописа  и  новина.  Унето  је  и  верификовано  895
библиографских јединица за период 31.01.2014.-31.12.2014. године. Укоричен је 71 том
новина, а фасциклирано 55 годишта ревијалне штампе и часописа.
У току године  Одељење је  посетило  6.483 корисника,  а  издато је  145.168 јединица
библиотечко-информационе грађе.
Од опреме је приновљено око 30 дужних метара металних полица, за смештај часописа
и новина, а од техничке опреме приновљена су два рачунара.
Библиотечки радници су активно сарађивали у представљању фонда приликом посета
ученика и њихових представника из школа.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МАТИЧНЕ ПОСЛОВЕ

Одељење за матичне послове Народне библиотеке “Стеван Сремац” из Ниша је током
2014.  године  утврђеном  динамиком  обављало  послове  предвиђене  годишњим
програмом рада, а на основу њега и детаљним месечним плановима, у складу с чланом
22. Закона о библиотечко-информационој делатности и подзаконским актима. 
У овом периоду извршена су 40 надзора  над стручним радом и три увида у стање и
услове  за  обављање библиотечко-информационе  делатности  у  библиотекама
Нишавског  округа.  Надзорима  и увидима су обухваћени организациони,  просторни,
кадровски и други услови за рад и развој библиотечко - информационе  делатности  у
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складу  с  важећим  законским  прописима,  подзаконским  актима,  правилницима,
упутствима  и  стандардима  који  регулишу  обављање  библиотечко  -  информационе
делатности.  О  извршеним  надзорима  и  увидима састављени  су  записници  са
закључцима  и  предлозима  мера  и  достављени  библиотекама  у  којима  су вршени и
Народној  библиотеци Србије,  а  тромесечни  извештаји  Министарству  културе  и
информисања Републике Србије и Народној библиотеци Србије. Надзори су обављени
у:  четири  општинске јавне  библиотеке  на  територији  Нишавског  округа (Јавна
библиотека ''Вук Караџић'' Алексинац, Народна библиотека ''Бранко Миљковић'' Гаџин
Хан, Јавна библиотека Дољевац  и Народна библиотека Мерошина), једанаест средњих
школа  (Гимназија  ''Бора Станковић'' у Нишу, Машинска школа у Нишу,  Медицинска
школа у Нишу, Гимназија ''9.  мај''  у Нишу, Музичка школа у Нишу, Стручна  школа
''Душан  Тривунац  Драгош''  у  Сврљигу, Алексиначка  гимназија  у  Алексинцу,
Пољопривредна  школа  ''Шуматовац''  у  Алексинцу,  Техничка  школа  ''Прота  Стеван
Димитријевић'' у Алексинцу и Школа моде и лепоте у Нишу), двадесет четири основне
школе  (ОШ ''Бранко Миљковић'' у Нишу, ОШ ''Вожд Карађорђе'' у Нишу, ОШ ''Ратко
Вукићевић'' у Нишу, ОШ ''Краљ Петар  И'' у Нишу, ОШ ''Сретен Младеновић Мика'' у
Нишу, ОШ ''Јован Јовановић Змај''  на Алексиначком Руднику, ОШ ''Вук  Караџић''  у
Витошевцу - општина Ражањ, ОШ ''Чегар'' у Нишу, ОШ ''Стефан Немања'' у Нишу, ОШ
''Његош''  у  Нишу, ОШ ''Десанка  Максимовић''  у  Катуну  -  општина  Алексинац,  ОШ
''Лела  Поповић''  у  Миљковцу,  ОШ  ''Вожд  Карађорђе''  у  Алексинцу,  ОШ  ''Љупче
Николић''  у  Алексинцу, ОШ ''Војислав Илић Млађи''  у  Хуму, ОШ ''Душан Тасковић
Срећко'' у Сићеву,  ОШ ''Доситеј Обрадовић'' у Нишу, ОШ ''Ђура Јакшић'' у Јелашници,
ОШ ''Десанка Максимовић''  у Чокоту, ОШ ''Мирослав Антић''  у Нишу,  ОШ ''Душан
Радовић'' у Нишу, ОШ ''Коле Рашић'' у Нишу, ОШ ''Учитељ Таса'' у Нишу и ОШ ''Радоје
Домановић''  у  Нишу), једна  специјална  школа  (Специјална  школа  с  домом ученика
''Бубањ'' у Нишу).
Увиди  у  стање  и  услове  за  обављање  библиотечко  -  информационе делатности,  са
стручном помоћи и предлозима мера, обављени су у две општинске установе у оквиру
којих се врши функција општинске јавне библиотеке -  ''Гордана Тодоровић'' у оквиру
Центра за туризам, културу и спорт у Сврљигу, Дом културе у Ражњу, као и у ОШ ''Вук
Караџић'' у Дољевцу.
Министарству културе и информисања Републике Србије, Народној библиотеци Србије
и руководству Народне библиотеке ''Стеван Сремац''  достављен је годишњи извештај о
активностима Одељења за матичне послове у току 2013. године и програм обављања
законом утврђених матичних функција с детаљним планом надзора и планом основних
трошкова у 2014. години.
За потребе Програмског пакета ''Мрежа библиотека Србије'' систематизовани су подаци
добијени у извршеним надзорима над стручним радом и увидима у стање и услове
током претходне године, а у 38 школских библиотека Нишавског округа, у којима ће
надзор  бити  обављен  током  текуће  године,  достављени  су  анкетни  упитници  за
снимање тренутног стања и евентуалних промена.
Библиотеци  ''Гордана  Тодоровић''  у  Сврљигу, која  врши  функцију  општинске  јавне
библиотеке у оквиру Центра за туризам, културу и спорт, достављена је образложена
препорука  за  финансијску  подршку  Министарства  културе,  везану  за  пројекат:
Техничко  информациона  опремљеност–фактор  подизања  нивоа  информисаности  и
знања корисника библиотечких услуга.
Састављен је извештај о раду Подружнице Библиотекарског друштва Србије за Ниш,
Врање, Лесковац, Пирот и Прокупље за 2013. годину и достављен Управи БДС.
За потребе Програмског пакета  ''Мрежа библиотека Србије'' за 2013. годину, и потребе
Одељења, извршена је обрада података добијених анкетним упитницима за снимање

10



тренутног  стања и евентуалних  промена школских библиотека Нишавског  округа,  и
извршена припрема за њихов унос.
Завршен  је  унос  и  детаљна  провера  систематизованих  података  за  библиотеке
Нишавског округа у Програмски пакет ''Мрежа библиотека Србије'' за 2013. годину и
њихово  експортовање  Одељењу  за  развој  библиотечко-информационог  система
Народне библиотеке Србије.
Свим општинским јавним библиотекама Нишавског  округа  достављени су спискови
књига из редовног откупа Министарства културе, пружена помоћ у избору и  детаљна
упутства за реализацију овог вредног и значајног пројекта. У исто време је извршено и
прикупљање  годишњих  извештаја  о  раду  и  планова  рада  за  наредну  годину. Сви
попуњени спискови, извештаји и планови су затим достављени Народној библиотеци
Србије.
Одељење,  у  сарадњи  с  Образовним  центром  Народне  библиотеке  Србије,  успешно
реализовало  две  образовне обуке у   оквиру  законске  обавезе  о  сталном  стручном
усавршавању библиотечко-информационих стручњака.
Управи за привреду, одрживи развој  и заштиту животне средине у Нишу, Одсеку за
статистику,  достављени  су  подаци  из  делокруга  рада  Народне  библиотеке  ''Стеван
Сремац'', неопходни за Статистички годишњак Ниша. 
Народној  библиотеци Србије  достављен је  анкетни упитник  о најчитанијој  књизи у
Народној библиотеци ''Стеван Сремац'' у Нишу у првој половини 2014. године.
Министарству  културе  и  информисања  достављен  је  Програм  и  план  обављања
законом утврђених  матичних  функција  у 2015.  години,  План основних  трошкова за
остваривање законски утврђених матичних функција у Народној библиотеци ''Стеван
Сремац'' из Ниша у 2015. години и План стручних надзора у 2015. години.
Сумирани су резултати рада Одељења на плану остваривања матичних функција и на
основу тога сачињен годишњи извештај о раду. Извршена је припрема анкета о стању
школских библиотека  које нису обухваћене Планом надзора за 2014. годину, за потребе
Одељења  за  матичне  послове  и  потребе  Програмског  пакета  ''Мрежа  библиотека
Србије''.
За  потребе  корисника  Библиотеке  реализоване  су  двадесет  три  међубиблиотечке
позајмице са  библиотекама Србије,  Филолошким факултетом у  Београду, Народним
позориштем у Нишу, Медицинским факултетом у Нишу и Заводом за заштиту природе
Србије.

ОДЕЉЕЊЕ РАЗВОЈА

Одељење  развоја  је  обављало  администрирање  рада  локалне  рачунарске  мреже,
заштита система, рад на сигурности система и одржавање несметаног рада система.
Вршило се стварање и праћење, као и планирање побољшања свих услова како би се
неометано одвијао процес дигитализације библиотечке и ванбиблиотечке грађе. 
Настављен  је  рад  на  електронској  бази  података  НИБИС  и  имплементација  нових
апликација, у сарадњи са творцима софтвера. Побољшање и дорада перформанси, као и
креирање нових опција. Снимање електронске базе података на три различита медија,
како  би  се  обезбедила  перфектна  заштита  свих  унетих  података.  Интервенције  на
Серверу у ситуацијама кад виша сила (нестанак струје) проузрокује обарање система.
Софтверско  повезивање  Дата  Сервер  рачунара  са  Дигит  Сервер  рачунаром  и  Wеб
Сервером. 
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Одељење је пројектовало, одржавало и унапређивало сопствени информативни систем
и вршило његово укључивање у друге информационе системе.
Свакодневно се радило на одржавању званичног  Веб  сајта Библиотеке, израда нових
опција  кроз  хтмл  запис  како  би  корисници  били  у  могућности  да  многа  своја
интересовања  употпуне  преко  нашег  сајта  и  омогућавање  директног  приступа
електронској бази библиографских података и електронској бази дигиталних података.
Одељење  је  вршило  контролу  уређаја  за  видео  надзор,  инсталирање  софтвера  и
обављање свих потребних подешавања, као и снимање садржаја.
Поред  тих  задатака  Одељење  је  вршило  пријем  нове  техничке  опреме,  провера
техничке исправности опреме, поправка или предлагање за отпис неисправне техничке
опреме, инсталација оперативног система и апликативних програма, израду плана за
набавку  нове  техничке  опреме  у  зависности  од  потреба  и  радних  задатака
библиотечких радника и учешће у спровођењу јавних набавки техничке опреме.

ОДЕЉЕЊЕ МАРКЕТИНГА

Одељење  маркетинга  је,  поред  маркетиншких  активности  и  презентовања  рада  и
фондова Библиотеке јавности, у току године организовало: 
- по трећи пут Међународни фестивал поезије на дијалекту „Преображенско појање“ на
коме су учествовали гости-песници из Мелбурна, Франкфурта, Македоније, Србије...
-  промоције  књига: добитника  НИН-ове  награде  Горана  Гоцића,  Слободана
Момчиловића,  Мирка  Добричанина,  Милорада  Вучелића,  Бошка  Протића,  Дејана
Огњановића,  Војислава  Радојковића,  Матије  Бећковића,  Славољуба  Станковића  и
Славимира Стојановића, Жарка Лаушевића, Тимошенка Милосављевића и Александра
Блатника,  Мирјане Марковић,  Мирољуба Миће Вулића и Радомира Ђокића, Стојана
Богдановића, Драгована Стојадиновића, Стојанке Раденовић Петковић, Алена Славице,
Слађане Илић, Недељка Терзића и Милоша Петковића.
-  престављање  часописа  Путопис,  Хаику  новине,  песничког зборника Проклетије
појем и књиге о кошарци групе нишких аутора.
-  посету  Геронтолошком  центру током  новогодишњих  и  божићних  празника  уз
пригодан програм.
-  музичко-поетске  програме  у  Геронтолошком  центру,  Казнено-поправном  заводу  и
Дому Војске у Нишу.
За  сваки  програм  или  акцију,  како Одељења  маркетинга,  тако  и  осталих  одељења,
урађено  је  идејно  решење  плаката,  корица  или  промотивног  материјала,  а  затим  и
одштампано у самом Одељењу. За све уписане кориснике одрађене су е-картице, које
сада  мењају картице у папирној  форми.  Одељење је  учествовало  у изради  изложби
других одељења, као и свим њиховим промотивним активностима.
Позиви  публици  упућени  су  плакатима,  електронском  поштом  и  позивницама.  Сви
догађаји  и  акције  су  најављени  на  сајту  Библиотеке,  у  писаним  и  електронским
медијима и били на одговарајући начин пропраћени. Вести о протеклим дешавањима су
илустроване фотографијама и прослеђене администратору за сајт Библиотеке. О сваком
догађају  као  и  информација  о  завршетку  сваког  догађаја,  прослеђени  су
администратору сајта Библиотеке као вести и слике.
Остварен је Медиа план Библиотеке, коме је циљ био да се скрене пажња јавности на
рад Библиотеке и фондове, као и промоцију књига и читања.

ОГРАНЦИ БИБЛИОТЕКЕ
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Библиотека има своје огранке на територији Општине Медијана (у МК Медијана) и
Општине Палилула (у МК Ледена Стена и Црвена Звезда). Број уписаних корисника је
око 94, који узму у просеку месечно 864 књига. 

ФРАНЦУСКИ ИНСТИТУТ У СРБИЈИ-ОГРАНАК У НИШУ

У 2014. години набављена је 251. монографска публикација као и 21. јединица аудио и
видео материјала у облику ЦД-а, ДВД-а и видео касета. Огранак је претплаћен на 15
француских  најактуелнијих  часописа  и  5  збирки  чланака  из  одређених  области
(политика, друштво, историја итд).
Број уписаних чланова је 971 (од тога око 212 активних). Број посетилаца Медијатеке
Француског  института  у  Србији  –  огранак  у  Нишу  расте,  на  месечном  нивоу
Медијатеку посети од 600 до 800 посетилаца (чланова и осталих интересената), што на
годишњем нивоу износи отприлике око 8.000 посетилаца.  Укупан фонд чини  4.  174
јединице монографске и аудиовизуелне грађе.
Француски центар Ниш је од 1. јануара до 31. децембра 2014. године организовао  5
курсева француског језика, које је похађало укупно 329 полазника. Организована је 31.
културна манифестација: 4  концерта,  3  музичка дешавања,  6 филмских пројекција,  3
изложбе, 2. позоришне представе, 3 радионица, 5 предавања и 5 презентација.

АМЕРИЧКИ КУТАК НИШ

Кутак има  3.534 члана, а у току 2014. године уписано је 722. У току године Кутак је
посетило 20.258 корисника.
Фонд америчког кутка чини 3.157 публикација, од којих је 197 набављено у прошлој
кодини, када је било 1.058 референсних питања. 
Програмске активности Кутка чине: 18 презентација и предавања, 367 програма за децу
и  омладину,  29  програма  за  одрасле,  49 специјалних  програма, 34 часа пословног
енглеског, 109  часова  конверзације,  103  часа  енглеског  за  почетнике,  35  часова  за
сениоре и 2. пројекције филмова.

СЕКТОР ЗА ОПШТЕ, ПРАВНЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Библиотечка делатност свих одељења одвијала се под условима утврђеним Законом о
библиотечкој  делатности  и  другим  подзаконским  актима  захваљујући  Сектору  за
опште,  правне  и  финансијске  послове.  У  оквиру  сектора  је  Одељење  за  правно-
административне послове и Одељење за економско рачуноводствене послове.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

У  току  2014.  године  вршени  су  следећи  правно  административни  послови:  на
спровођењу Закона  о  раду и  остваривању права,  обавеза  и  одговорности  из  радног
односа и Закона о безбедности и здрављу на раду, послови на спровођењу Закона о
јавним набавкама, послови на изради уговора из различитих правних области, послови
давања тумачења законских и подзаконских аката, послови на усклађивању општих и
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појединачних аката Библиотеке са новим законским актима и правилницима, кадровски
послови, послови администрирања органа управљања и надзорног органа Библиотеке,
послови евидентирања, архивирања и експедовања поште. 
Током протекле  године,  у  складу  са  Законом,  спроведена  је  осам  поступака  јавних
набавки добара, дванаест јавних набавки услуга и једна јавна набавка радова. За све
јавне набавке није била обавезна примена Закона о јавним набавкама. 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЕКОНОМСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

Одељење  се  у  периоду  јануар-децембар  2014.  године  бавило  следећим  економско-
финансијским пословима:
- извршене припреме (обрађен попис и сва књижења) за завршни рачун 2014. и урађен
исти и предат управи за трезор;
- урађен финансијски план са програмском структуром
- урађен извештај о финансијском пословању за 2013. године;
- обрачунат порез на добит и предат порески биланс управи прихода;
- пријава за порез на имовину;
- извршени обрачуни и исплате зарада у 2014. години;
- урађени сви благајнички извештаји;
- извршена евиденција и праћење измирења приспелих рачуна добављача;
- издати рачуни разним купцима;
- израда захтева за трансфер средстава, праћење њихове реализације као и ургенције за
благовремено измирење;
- извршени обрачуни и исплате других накнада радницима (превоз, путни трошкови,
отпремнине, јубиларне награде, боловања).
- измене у програмима за обрачун зарада и др. сходно изменама закона и набавка новог
програма за плате;
- извршени обрачуни и исплате свих приспелих уговора;
-  извршена  потребна  набавка  материјала  и  осталих  потреба  у  складу  са  Законом о
јавним набавкама;
- попуњени обрасци 70 за девизно пословање и предати Народној банци Србије;
- прокњижени материјално, сви улази и излази из магацина;
- прокњижени изводи банака, девизни изводи, благајничих извештаја, рачуна купаца и
добављача;
- извршени месечни и тромесечни обрачуни у 2014. г. и предати надлежним градским
управама;
-  направљени  прегледи  прихода  и  трошкова  који  се  финансирају  од:  Града,
Министарства културе РС и више донатора;
- извршен обрачун примања свих радника за 2014. годину и на основу тога попуњен
образац м-4, мун, мунк и ппп и исти предати Пореској управи и Републичком фонду за
пензијско инвалидско осигурање.
-  свакодневно  праћење  и  извештавање  о  измирењу  обавеза  кроз  регистар  РИНО
апликације.
- издавање потврда на захтев запослених.
- унос података о запосленима кроз електронску апликацију „Регистар запослених“ и
израда и достављање месечних извештаја о исплатама.

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
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У јануару 2014. године  припремљен је и урађен Билтен приновљених књига 2013, год.
6,  бр. 12, а у јулу и августу Билтен приновљених књига 2014, год 7, бр. 13. Оба броја
билтена су достављена Народној библиотеци Србије, свим одељењима Библиотеке и
огранцима. Сви бројеви Билтена имају и своје електронско издање, доступно  на сајту
Библиоте.
Завршен је  рад на  библиографији Бранко Миљковић у завичајним збиркама,  која  је
објављена као електронско издање на компакт диску, поводом годишњице рођења овог
завичајног песника.
Наставило се са радом на Библиографији завичајног часописа „Пешчаник“,   која ће
обухватити период излажења часописа 2003-2013. година.

ПРОЈЕКТИ

Учешће  Библиотеке  као  имплементатора  у  пројекту  „Оснивање  Културног  центра
Латинске Америке у Нишу“, који се реализује уз суфинансирање Града Ниша. У оквиру
пројекта  пружена  је  бесплатна  помоћ  кандидатима  који  су  полагали  међународно
признати  испит  Института  Сервантес  у  Београду.  Одржано  је  десет  предавања  о
Хиспано  култури  и  једно  вече  аргентинске музике  и  књижевности,  уз  подршку
Амбасаде Аргентине.

РАД УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА

У  протеклој  години одржано  је  једанаест  седница  Управног  одбора  Библиотеке  на
којима су, за програме и пројекте Библиотеке и њен редован рад, усвојене одлуке битне
за укупну делатност установе: Извештај о раду Библиотеке,  Програм рада, Завршни
рачун  с  финансијским  показатељима,  План  јавних  набавки,  Одлука  о  отпису
библиотечке грађе,  више аката којима је регулисана област јавних набавки и остале
одлуке битне за рад установе.
Надзорни одбор Библиотеке одржао је четири седнице.

У Нишу,
27. јануар 2015. година
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________________________
директор Небојша Васић
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ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ

 „СТЕВАН СРЕМАЦ“ ЗА 2014. ГОДИНУ

У 2014. години укупно су остварени приходи у износу од 63.397.000,00 и то:
Из средстaва Буџета Града у износу од 60.703.000,00 динара и сопствени, остали приходи
и примања у износу од 2.694.000,00 динара.
Структура  према  економској класификацији на четвртом нивоу је следећа :

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ У 2014. години

1а ПРИХОДИ ОД БУЏЕТА ГРАДА-извор  01 60.468.000,00

1б ПРИХОДИ ОД БУЏЕТА ГРАДА-извор 07 235.000,00

1 УКУПНО БУЏЕТ ГРАДА 60.703.000,00

2 УКУПНИ ОСТАЛИ ПРИХОДИ             2.694.000,00

 ОД УСЛУГА 25.000,00

 ОД ДОНАЦИЈА 20.000,00

ОД ЧЛАНАРИНЕ   2.068.000,00

ОСТАЛИ МЕШОВИТИ ПРИХОДИ 55.000,00

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 526.000,00

 3 УКУПНИ ПРИХОДИ (1+2) 63.397.000,00

ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ У 2014. години

Поз. Конто Опис
БУЏЕТ
ГРАДА

Остали
извори УКУПНО

125 411000 ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ 45.153.000,00 35.000,00 45.188.000,00
 100 плате 45.153.000,00 35.000,00 45.188.000,00
126 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 8.084.000,00 6.000,00 8.090.000,00
 100 Допринос за ПИО 5.142.000,00 4.000,00 5.146.000,00
 200 Допринос за здравство 2.603.000,00 2.000,00 2.605.000,00
 300 Допринос за незапосленост 339.000,00 339.000,00
127 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 3.094.000,00 59.000,00 3.153.000,00

100 маркице за превоз радника 3.094.000,00 59.000,00 3.153.000,00
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128 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 752.000,00 584.000,00 1.336.000,00
100 боловања на терет завода 550.000,00 550.000,00

 300 Отпремнине и помоћи 752.000,00 24.000,00 776.000,00
400 Помоћ-медицинска и друге помоћи 10.000,00 10.000,00

129 415000 Накнаде трошкова запосленима
100 Награда трошкова за запослене

130 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА 520.000,00 520.000,00
 100 Награде запосленима 520.000,00 520.000,00
131 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.439.000,00 456.000,00 1.895.000,00
 100 платни промет 47.000,00 54.000,00 101.000,00
 200 Енергетске услуге 1.031.000,00 35.000,00 1.066.000,00
 300 комуналне услуге 153.000,00 2.000,00 155.000,00
 400 услуге комуникација-извор 01 101.000,00 352.000,00 453.000,00

услуге комуникација-извор 07 26.000,00 26.000,00
 500 трошкови осигурања 12.000,00 13.000,00 25.000,00
 600 закуп имовине и опреме 69.000,00 69.000,00
132 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 39.000,00 204.000,00 243.000,00
 100 службени пут у земљи-извор 01 20.000,00 162.000,00 182.000,00

службени пут у земљи-извор 07 19.000,00 19.000,00
200 Службени пут у иностранство 42.000,00 42.000,00

133 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 460.000,00 334.000,00 794.000,00
 200 Компјутерске услуге 80.000,00 13.000,00 93.000,00
 300 услуге образовања и усавршавања 38.000,00 38.000,00
 400 Услуге информисања 316.000,00 316.000,00
 500 стручне услуге-извор 01 14.000,00 237.000,00 251.000,00

стручне услуге-извор 07 22.000,00 22.000,00
 600 услуге за домаћинство и угостит. 28.000,00 16.000,00 44.000,00
 700 репрезентација 0,00 0,00 0,00
 900 Остале опште услуге 30.000,00 30.000,00
134 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0,00 0,00 0,00

200 услуге образовања, културе 0,00 0,00
900 остале специјализоване услуге 0.00 0,00

135 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ и ОДРЖАВ. 159.000,00 24.000,00 183.000,00
 100 Текуће одржавање зграде 79.000,00 79.000,00
 200 Текуће одржавање опреме-изв. 01 62.000,00 24.000,00 86.000,00

200 Текуће одржавање опреме-изв. 07 18.000,00 18.000,00
136 426000 МАТЕРИЈАЛ 494.000,00 33.000,00 527.000,00
 100 Административни мат.-извор 01 113.000,00 5.000,00 118.000,00

100 Административни мат.-извор 07 30.000,00 30.000,00
 300 за образовање запослених 0,00 0,00
 400 материјал за саобраћај-извор 01 0,00 0,00

400 материјал за саобраћај-извор 07 120.000,00 120.000,00
 800 материјал за хигијену 78.000,00 5.000,00 83.000,00
 900 материјал  за посебне намене 153.000,00 23.000,00 176.000,00
141 482000 ПОРЕЗИ И ТАКСЕ 0,00 31.000,00 31.000,00
 100 порези 0,00 5.000,00 5.000,00
 200 обавезне таксе 0,00 26.000,00 26.000,00

142 483000
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО
РЕШЕЊУ СУДА 0,00 1.405.000,00 1.405.000,00

100 пенали по решењу суда 1.405.000,00 1.405.000,00
143 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВ. ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 0,00
 400 пројектно планирање 0,00 0,00 0,00
144 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 637.000,00 637.000,00
 200 Административна опрема 637.000,00 637.000,00

600 Орема за културу
145 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 392.000,00 7.000,00 399.000,00
 100 Нематеријалана имовина- књиге 392.000,00 7.000,00 399.000,00

УКУПНО РАСХОДИ 60.703.000,00 3.698.000,00 64.401.000,00

РЕЗУЛТАТ (приходи –расходи)                                              0             -1.004.000,00        -1.004.000,00

I – ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА ЗА 2014. годину
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Из буџета града Ниша у 2014. години пренета су средства у укупном износу од 60.703.000,-
динара. 
Део  пренетих средстава од Града у износу од  235.173,00 пренета  су наменска средства
Министарства за културу, а која су реализована преко Града, a чија је намена остварење
матичне функције библиотеке.  Министарство културе на текући рачун Града уплатило је
износ од 420.000.- динара за 2014. годину. У 2014. години је потрошен износ од 235.173,-
динара, а остало је непотрошено 184.827,-динара. 

Остале  приходе  Библиотека  је  остварила  у  износу  од  2.694.000,-  динара  са  следећом
структуром:

1 - Од услуга копирања и коричења остварен је приход од 25.000,00 динара
2 - Донатори су уплатили укупан износ од 20.000,00 динара.
3 - Од чланарина остварен је приход од 2.068.000,- динара
4 - Остали приходи - рефунадација за трошкове телефона у износу 55.000,-
5 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода износе 526.000,- динара и то:  

~ рефундације боловања (породиљско и боловање преко 30 дана) од 123.000,- 
~ рефундација боловања (породиљско) у износу од 403.000,- динара.

II-  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОСТВАРЕНИХ РАСХОДА ЗА 2014.годину

На трошење средстава у 2014. години  значајан је утицај недовољна средства из буџета
Града,  и  измирење  обавеза  из  претходних  година,  исплате  по  тужбама,  плаћања  по
опоменама за измирење доспелих обавеза. У току године биле су значајне измене прописа
пре  свега  код  обрачуна  зарада  (промена  стопа  доприноса,  умањење  плата)  што  је
условљавало додатно прорачуне и сагледавање ефекта промена у конкретним условима.  

1. ПЛАТЕ  И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

У 2014.години радило је просечно 64 радника. 
Једном запосленом мирује радни однос, јер је на вршењу функције већника.
Средином године три запослена су отишла у пензију.
На породиљском одсуству је једна запослена.

За расходе запосленима у 2014. години потрошено је укупно  53.924.000,- динара и то: из
буџета града 53.415.000, -и из осталих извора још 509.000.- динара.

Структура трошења средстава за запослене је следећа:

1.1-Конто -  411100 - Из средстава Града за  зараде запослених радника исплаћено је 11,5
плата у укупном износу од 45.187.000,-динара из следећих извора:

~ износ од 45.153.000,- и у буџета Града
~ из сопствених извора још 34.000,- динара.  

Неизмирене су обавезе за део зараде новембар и зарада за децембар месец.

1.2. Конто - 412000 - Доприноси на зараде запослених исплаћени су:
~ из буџета града у износу од 8.084.000- динара 
~ и 6.000,-динара из сопствених средстава, што је укупно 8.090.000,- динара.

1.3.Конто-413100- За накнаде у натури исплаћено је укупно  3.153.000,- динара за месечне
маркице за превоз потрошено је

~ из  3.094.000,- из буџета Града 
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~ и 59.000,- из сопствених средстава. 
Измирене су обавезе за 11 месеци из 2012. године, 11 месеци из 2013. године и 8 месеци из
2014. године.

Незмирене обавезе, дуг за картице за превоз радника према ЈКП „Дирекција за јавни превоз
града“ износе 561.000,-динара, и односе се на период јун-август/2014 и децембар 2014.

1.4.Конто-414100  За  исплате  накнада  за  време  одсуствовања  с  посла  на  терет  фондова
исплаћено  је  укупно  550.000,-  динара  и  то:  за  боловање  преко  30  дана  исплаћено  је
123.000,- динара и накнаде за породиљско одсуство у износу од  427.000,- динара. 

1.5. Конто 414300- На име отпремнине и помоћи исплаћено је укупно 776.000- динара и то: 
~  752.000,- динара из буџета Града и
~  24.000,- из сопствених средстава. 

Исплаћене су 4 отпремнине: пренету обавезу из 2013.године  за радницу која је отишла у
пензију 2013-те године као и радницама које су ово право оствариле у 2014. 

1.6. Конто  414400-За  помоћ  запосленима  исплаћено  је  10.000,-  динара  из  сопствених
средстава.

1.7-Конто-416100- За награде запосленима и осталe расходe утрошено је укупно 520.000
динара из сопствених средстава и то :
а) - Накнаде за члановима Управног и Надзорног одбора из редова запослених износ од
58.000 динара;
б)- Јубиларне награде запосленима који су то право остварили у 2014. години износ од
109.000,- динара из сопствених средстава;
в) - износ од 353.000,- динара за божићну награду из 2013.године радницима који су то
право остварили у нето износу од 3.500,00 динара. 
Напомена:за 16 радника  је исплаћена јубиларна награда по пресуди суда.

2. СТАЛНИ ТРОШКОВИ
 
За сталне трошкове потрошено је укупно 1.895.000,-динара и то:

~ из буџета Града 1.413.000,-динара;  
~ из средстава за матичност износ од 26.000,-динара и
~ из сопствених средстава износ од 456.000,- динара. 

Структура сталних трошкова је следећа:

2.1 -Конто 421100- Трошкови платног промета износе укупно 101.000,- динара и то:
~ 47.000.-динара из буџета Града 
~ 54.000.-динара из осталих извора.

2.2-Конто-421200- За трошкови енергије потрошено је укупно 1.066.000,- динара и то: 
~ из буџета Града у износу од 1.031.000,- и
~ из сопствених средстава износ од 35.000 – динара 

Сруктура трошкова је :
а)- трошкови струје у износу од 614.000,- динара
б)- трошкови централног грејања у износу од 452.000.- динара.

У 2014. години за енергију измирене су следеће обавезе: 
a)- за струју:  доспеле рате по репрограму из 2013; обавезе за период од јула 2013. до

новембра  2014;  трошкови  за  библиотечке  огранке  за  период  од  децембра/2010  до
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септембар/2012  и трошкови за амерички и француски центар за период септембар/2013-
мај/2014

б)- за централно грејање измирени су рачуни за 7 и 8/2013, и део трошкова за библиотечке
огранке за период од децембра /2010 до септембра /2012.

На крају године за потрошену енергију остало је дуг у износу од 3.027.000,- дин за: 
1) - рачуни  за струју у укупном износу од 88.000 (по репрограму у износу од 22.000.-
и за  редовна здужења за новембар и децембар у износу од  48.000, динара и 18.000,- за
трошкове у „Горчи“) ;

2) Управа за  имовину по задужењима за  библиотечке огранке износ   од 158.000,-
динара трошкове настале у периоду октобра 2012 до новембра 2014.године.

3) дуг  према  ЈП „Топлана“  у  износу од 2.781.000,-   динара  обухвата  трошкове  за
период од септембра –децембара 2013. године у износу од 1.200.000.- динара и обавеза за
целу 2014. годину у износу од 1.581.000 ,- динара.

2.3 Конто -421300- За комуналне услуге потрошено је укупно 155.000,- динара и то
~  из буџета Града износ од 153.000,- и 
~  износ од 2.000, од сопствених средстава  

Плаћене су следеће услуге: 
а- За услуге водовода и канализације (ЈКП „Наиссус“) износ од 16.000,- динара 
б- За одвоз смећа (ЈКП „Медиана“) износ од 101.000.-
в- За еко таксу (ЈКП „Обједињена наплата“) у износу од 10.000,- динара.
г- За библиотечке огранке комуналне трошкове у узносу од 28.000,-

Према овим јавним предузећима на крају године остао је следећи дуг:
1) ЈКП  “Медиана“  у  износу  од  168.000,-  дин.  за  6  месеци  из  2014.  и  део  по
репрограму.
2) ЈКП “Дирекција за изградњу града“ у износу од 97.000,- динара а то је обавеза за
целу 2013. годину и половина задужења које је пренето из 2012.године
3) ЈКП “Обједињена наплата“ за еко таксу у износу од 48.000,- динара за 6 месеци из
2012. године и цела 2013.година.
4) Према Управи за имовину града Ниша износ од 50.000,- за трошкове коришћења
простора за библиотечке огранке у месним канцеларијама.

Укупан дуг према овим предузећима је 363.000,- динара.

2.4-Конто-421400-За трошкове комуникација потрошено је 479.000,- динара и то: 
~износ од 101.000.-динара из буџета града; 
~износ од 26.000.-динара из буџета Министарства културе и
~ још 352.000,-динара из сопствених средстава.

Структура трошкова према врсти је следећа:
а- за телефон износ од 203.000,- динара
а- за интернет услуге 117.000-динара
в- за мобилне телефоне 130.000,-динара и
г- за поштарину износ од  29.000,-динара. 

За  услуге  према овим добављачима остали  су неизмирени рачуни  за  месец  децембар у
износу од 28.000,- динара.

Напомена:  Део  трошкова  телефона  рефундиран  је  од  стране  запослених  за  вишак  од
одобрених средстава за коришћење телефона у износу од 104.000,-динара.

2.5-Конто -421500 За трошкове осигурања потрошено је укупно 25.000.- динара:
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~ из буџета града износ од 12.000 и 
~ из сопствених средстава износ од 13.000 за осигурање аута 

На крају 2014. године  дуг за осигурање износи укупно 220.000,- динара и то: за „Дунав
осигурање“   у  износу  од  176.000.-  динара  за  обавезу  из  2013.  године  и   за  „Триглав
осигурање“ још 44.000,00 а чине их доспеле неплаћене обавезе из 2014.

2.6- Конто 421600- За закуп опреме потрошено је укупно 69.000.-динара  из буџета Града за
закуп аутобуса за посету запослених Београдском сајму књига.

3. ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

Конто-422000 –За трошкове путовања   потрошено је  укупно 243.000,-динара и то: 
~ из буџета града 20.000,-динара; 
~ из средстава за матичност 19.000,-динара;
~ износ од 162.000,-динара из сопствених средстава;
~ износ од 42.000,- динара из сопствених средстава за пут у иностранство.

Значајан  износ  ових  средстава  је  потрошен  за  запослену  која  је  према  захтевима
библиотечке струке похађала иструктивне семинаре у трајању од 6 дана и консултативне
семинаре  у  Народној  библиотеци  Србије  у  трајању  од  по  5  дана,  као  и  за  полагање
стручних библиотекарских испита, затим за посету запослених Београдском сајму књига, за
учешће запослених у радионицама за библиотекаре, за едукацију запослених и др.

За  службени  пут  у  иностранство  потрошено  је  укупно  42.000,-динара  за  презентацију
радова наших библиотекара и библиотеке као и за развијање међународне сарадње и то: 

а) За пут у Сливен на „Међународни фестивал дечје књиге“ 
б) За пут у Трново на научну конференцију „Библиотека – читање - комуникација“. 

4. УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

За услуге по уговору потрошено је укупно 794.000.-динара и то из следећих извора:
~ из буџета Града Ниша износ од 438.000,- динара; 
~ за обављање матичности библиотеке износ од 22.000,- динара;
~ из сопствених средстава износ од 334.000,-динара;  

У овој години измирене су пренете обавезе из 2013. године у износу од 405.000,- динара. 

 Структура трошења средстава је следећа:

4.1-Конто- 423200- Компјутерске услуге у укупном износу од 93.000.-и то:
~ из буџета града 80.000,- динара и 
~ из сопствених средстава 13.000,00-динара, а за следеће намене:
а) лиценца за рачуноводствен софтвер за плате у износу од 33.000,-
б) библиотечки програм „Нибис“ износ од 60.000,- динара за обавезу из 2013.године.

На  крају  2014.године  остао  је  неизмирен  дуг према  Машинском  факултету  у  Нишу за
лиценцу за софтвера библиотечког „Нибис-а“ у износу од 60.000,- динара. 
 
4.2-Конто -423300-Услуге образовања у укупном  износу од  38.000.-динара из  сопствених
средстава.
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Намењена су за стицање звања неопходних у библиотечкој делатности као и котизације за
саветовања за праћење измена у прописима.

4.3-Конто-423400-Услуге  информисања  и  штампања  у  укупном  износу  од  316.000.-из
буџета  Града  динара,  чиме  је  измирена  обавеза  из  2013.године  за  услугу  штампања
монографије о цару Константину.

4.4-Конто-423500  -За  стручне услуге потрошен је укупан износ од 273.000,- из следећих
извора:

~ Буџет Града у износу од 14.000,-
~ из средстава за матичност у износу од 22.000,-
~ из сопствених средстава у износу од 237.000,- динаара.

Средства су потрошена за: 
а- услуге заједнице матичних библиотеке и за ауторске услуге 21.000,-
б- износ од 44.000,- за обавеза о спровођењу безбедности на раду 
в- за адвокатске услуге 33.000,-динара из сопствених средстава
г- за накнаде члановима Управног одбора за представнике оснивача потрошен је износ од

175.000,-динара из сопствених извора.

На крају године остаје дуг:
1)- за ауторе износ од 55.000,- динара и то 33.000,- из 2013 и 22.000,- из 2014.г
2)- за безбедност на раду 24.000,- од тога обавезе из 2013.г износе 14.000,-
3)- за услуге адвоката  91.000 динара. 

4.5-Конто-423600 –За угоститељске услуге потрошено је укупно 44.000,- динара за
                   ~ из буџета града у износу од 28.000,- динара за обавезе из 2013.године
                   ~ износ од 16.000,-динара из сопствених извора.
Средства су утрошена за потребе учесника књижевних и ауторских програма.

4.6- Конто-423700-Трошкове репрезентације нисмо имали у 2014.години. 

4.7-Конто-423900-  Остале  опште  услуге  у  износу  од  30.000.-динара  из  сопствених
средстава за остале услуге, регистровање домена библиотеке, израде штамбиља, оштрење
ножева и остало. 

5.   ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

За текуће поправке и одржавање потрошено је укупно 183.000- динара и то: 
~ износ од 141.000,-динара из буџета Града;
~ износ од 18.000,-динара из средстава за матичност и
~ износ од 24.000,-динара из сопствених средстава.

Структура трошења средстава је следећа:

5.1-  Конто 425100-  одржавање  зграда  потрошено  је  укупно  79.000,-  динара  из  буџета
Средства  су  утрошена  за  санацију  санитарног  чвора  који  је  процурео  и  за  одржавање
електро инсталација и потребног материјала

5.2.- Конто-425200 -Одржавање опреме у укупном износу од 104.000,- и то:
~ из буџета Града 62.000,- 
~ из средстава за матичност износ од 18.000,-
~ и 24.000 из сопствених извора. 

Средства су утрошена за:
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а- за поправку и одржавање аутомобила у износу од 15.000,- динара
б- поправку и замену делова на компјутерској опреми у износу од 46.000,-динара, 
в-за електро опреме, фотокопирне и остале опреме у износу од 43.000,-динара,-

На крају године остао је дуг према „Нишстану“ у износу од 10.000,- динара.

6. МАТЕРИЈАЛ

За трошкове материјала потрошено је укупно 527.000,- и то;
~ из буџета Града 344.000,-динара; 
~ из средстава за обављање матичности библиотеке 150.000,-динара; 
~ из сопствених прихода 33.000,- динара.

 Према економској класификацији њихова структура је следећа:

6.1.- Конто-426100- За  административни  материјал  (канцеларијски  материјал  и  тонери,
остали материјал и зеленило) потрошено је укупно 148.000,- динара и то:

~ износ од 113.000- из буџета Града;
~ из средстава за матичност библиотеке износ од 30.000,-динара 
~ из сопствених прихода 5.000,- динара.

6.2.- Конто -426400-  За  материјал  за  саобраћај потрошено  је  укупно 120.000.-динара  за
покриће трошкова аутомобила, бензин из средстава за матичност. 

6.3.- Конто -426800- Материјал за хигијену потрошен је у износу од 83.000.- и то: 
~ износ од 78.000-динара из буџета Града и
~ износ од 5.000,-динара из сопствених средстава.

6.4-Конто-426900- Материјал за посебне намене утрошен је у износу од 176.000.-за: 
~ из  буџета Града износ од 153.000.- динара
~ из сопствених  извора 23.000,- динара. 

Ова средства су потрошена за:
а) набавку дневне штампе за читаоницу и огранке у износу од 92.000,-динара;
б) библиотечки материјал за евиденију књига и корисника од 10.000,-динара;
в) књиговезачи материјал у износу од 74.000,- динара.

7. ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ

7.1 Конто-482000.  За  порезе и  таксе  потрошено  је  укупно  у  износу  од  31.000.-  из
сопствених прихода и то:

а) за судске таксе износ од 26.000,- динара
б) таксе за регистрацију возила износ од 5.000,-.динара.

8. НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

8.1 Конто-483000- У 2014 години за новчане казне и пенале по решењу суда потрошено је
укупно  1.405.000,-  динара  из сопствених извора средства с обзиром да нам Град није
дозначивао средства за ове намене, а доспеле обавезе измириване су принудном наплатом
(блокадом  рачуна).  Овиме  су  измирене  обавеза  за  исплату  јубиларних  награда  за  16
запослених радника који су то право стекли у 2012, 2013. и 2014. години а за 10, 20 и 30
година стажа. 
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9. МАШИНЕ И ОПРЕМА

 За набавку машина и опреме потрошено је укупно 637.000,- из буџета Града. 
Измирена је обавеза за набављену и испоручену компјутерску опрему из 2013. године у
износу од 288.000,- динара и 350.000,- за набавку из 2014. године.

10. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Конто-515000-  За набавку часописа у библиотеци потрошено је укупно 399.000,- и то:
~ из буџета Града 392.000,-динара и 
~ износ од 7.000.-динара из сопствених средстава.

За  набавку  књига  потрошено  је  укупно  4.000,-  динара  и  395.000,-динара  за  набавку
часописа и периодичне штампе.
   
У 2014.години остварен је дефицит у износу од 1.004.000,- динара.
У  овој  години  трошена  су  средства  из  суфицита  оствареног  у  претходним  годинама,
односно у 2013. и у 2012.години.

НАПОМЕНА: У току је окончање судског  спора,  односно извршно решење о наплати
дуга и припадајућих трошкова и надоканади штете од закупца који није желео да се исели
након истека уговора.

OСТВАРЕЊЕ  ПРИХОДА У ПРОЦЕНТИМА У 2014. год.

ПЛАН ОСТВАРЕНО
       % 
остварења

1
ПРИХОДИ ОД БУЏЕТА 
ГРАДА 69,990,000 60,703,000 86.73

2
УКУПНИ ОСТАЛИ 
ПИХОДИ 4,104,000 2,694,000 65.92

 Пројекти и дотације                 5,000 0 0.00
742 ОД УСЛУГА                 100,000 25,000 25.00
744 Донације               20,000 20,000 100.00
745 ОД ЧЛАНАРИНЕ               3,046,000 2,123,000 69.70

770
МЕМОРАНДУМСКЕ 
СТАВКЕ                 933,000 526,000 56.38

3
УКУПНО ПРИХОДИ 
(1+2) 74,094,000 60,937,000 82.24

Процентуално остварење трошкова у односу на план по изворима је:
РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА-СРЕДСТВА БУЏЕТА
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Конто ОПИС
План: буџет 
Града 2014 Извршење 2014 %

411 Плате запослених 45,609,000 45,153,000 99.00
100 плате 45,609,000 45,153,000 99.00

412 Социјални доприноси посл. 8,164,000 8,084,000 99.02
100 ПИО 5,473,000 5,142,000 93.95
200 здравство 2,349,000 2,603,000 110.81
300 незапосленост 342,000 339,000 99.12

413 Накнаде у натури 3,582,000 3.094.000 86.37
100 накнаде у натури 3,582,000  3.094.000 86.37

414 Социјална давања запосл 1.357,000 752,000 55.42
300 отпремнина 1.357,000 752,000 55.42
416 Награде запосленима 120,000  0.00
100 награде запосленима 120,000  0.00

421 Стални трошкови 5,500,000 1,439,000 26.16
100 платни промет 200,000 47,000 23.50
200 енергија 4,161,000 1,031,000 24.78
300 комуналне услуге 390,000 153,000 39.23
400 услуге комуникација-извор 01 284,000 101,000 35.56

услуге комуникација-извор 07 30.000 26.000 86.67
500 трошкови осигурања-извор 01 345,000 12.000 3,48

трошкови осигурања-извор 07 10.000 0 0
600 закуп 80,000 69,000 86,25
900 остали трошкови 0   

422 Трошкови путовања 230,000 39,000 16,96
100 службени пут у земљи-извор 01 100,000 20,000 20,00

службени пут у земљи-извор 07 130.000 19.000 14,62
423 Услуге по уговорима 965,000 460,000 47,67

200 компјутерске 140,000 80,000 57,14
300 услуге образовања 40,000 0 0
400 информисање 370,000  316.000 85,40
500 стручне услуге-извор 01 280,000 14,000 5,00

стручне услуге-извор 07 25.000 22.000 88,00
600 угостититељске услуге-извор 01 30,000 28,000 93,33

угостититељске услуге-извор 01 20.000 0 0
700 Репрезентација,поклони-извор 01 35,000 0 0
700 Репрезентација,поклони-извор 07 20,000 0 0
900 остале опште услуге 5,000 2,000 40,00

424 Специјализоване услуге 20,000 0 0
200 културе    
900 остале 20,000 0 0

425 Текуће поправке и одржавање 405,000 159,000 39,26
100 зграде 280,000  79.000 28,21
200 Опреме-извор 01 100,000 62,000 62,00

Опреме-извор 07 25.000 18.000 72,00
426 Материјал 715,000 494,000 69,09

100 Административни-извор 01 170,000 113,000 66,47
Административни-извор 07 30.000 30.000 100,00

300 за усавршавње и образовање 40,000 0 0
400 матер.за саобраћај-извор 01 25.000 0 0

матер.за саобраћај-извор 07 130.000 120.000 92,31
500 материјал за културу  0  0  0
800 материјал за хигијену 90,000 78,000 86,67
900 матер.за посебне намен 230,000 153,000 66,52

482 Порези и таксе 0 0  0
100 порез/имовину,ПДВ,регис.аута 0 0 0 
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483 Новчане казне и пенали 1.185,000 0 0
 казне и пенали 1.185,000 0 0
511 Зграде и грађевински објекти 0 0  0.00

400 пројектно планирање 0  0 0 
512 Машине и опрема 638,000 637,000 99,85

200 административна 638,000 637,000 99,85
600 за културу  0  0  0

515 Нематеријална имовина 1,500,000 392,000 26,13
100 kњиге и часописи 1,500,000 392,000 26,13

 УКУПНО РАСХОДИ 69,990,000 60,703,000 86.73

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЗА  2014.- остали извори

Конто ОПИС

План -остали 
приходи ј.сред.
у 2014.год

Извршење за
2014.год %

411 Плате запослених 200,000 35,000 17.50
100 плате 200,000 35,000 17.50

412
Социјални доприноси 
послодавца 90,000 6,000 6.56

100 ПИО 60,000 4,000 6.66
200 здравство 26,000 2,000 7,69
300 незапосленост 4,000 0 0

413 Накнаде у натури 120,000 59,000 49,16
100 накнаде у натури 120,000 59,000 49,16

414 Социјална давања запосл 802,000 584,000 72.82
100 боловање 732,000 550,000 75,14
300 отпремнина 50,000 24,000 48,00
400 помоћ 20,000 10.000 50,00

415 Накнада за запослене 1.000 0 0
100 Превоз радника 1.000 0 0
416 Награде запосленима 558,000 520,000 93,19
100 награде запосленима 558,000 520,000 93,19

421 Стални трошкови 557,000 456,000 81,87
100 платни промет 50,000 54,000 108,00
200 енергија 118,000 35.000 29,66
300 комуналне услуге 25,000 2.000 8,00
400 услуге комуникација 303,000 352,000 116,17
500 трошкови осигурања 40,000 13,000 32,50
600 закуп 20.000 0 0.00
900 остали трошкови 1,000  0  0.00

422 Трошкови путовања 265,000 204,000 76,98
100 службени пут у земљи 160,000 162,000 101,25
200 службени пут уиностр. 100,000 42,000 42,00
300 службени ред.рад 5,000 0 0.00 

423 Услуге по уговорима 1,145,000 334,000 29,17
100 административне 1,000  0.00
200 компјутерске 30,000 13,000 43,33
300 услуге образовања 30,000 38,000 126.60
400 информисање 10,000 0 0
500 стручне услуге 811,000 237,000 29,22
600 угостититељске услуге 60,000 16,000 26,67
700 репрезентација и поклони 21,000 0 0
900 остале опште услуге 182,000 30,000 16,48

424 Специјализоване услуге 60,000 0 0
200 културе 30,000 0  0
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900 остале 30,000  0 0
425 Текуће поправке и одржавање 40,000 24,000 60,00

100 зграде 10,000  0.00
200 опреме 30,000 24,000 80,00

426 Материјал 162,000 33,000 20.37
100 административни 51,000 5,000 9,80
300 за усавршавње и образовање 30,000 0  0
400 матер.за саобраћај 15,000 0 0
500 материјал за културу 1,000  0  0
800 материјал за хигијену 15,000 5,000 33,33
900 матер.за посебне намен 50,000 23,000 46,00

482 Порези и таксе 90,000 31,000 34,44
100 порез/имовину,ПДВ,регис.аута 20,000 5,000 25,00
200 таксе 70,000 26,000 37,14

483 Новчане казне и пенали 600,000 1.405,000 234,16
 казне и пенали 600,000 1.405,000 234,16
511 Зграде и грађевински објекти 3,000 0  0

200 Издрадња 1.000 0 0
300 Капитално одржавање 1.000 0 0
400 пројектно планирање 1,000  0  0

512 Машине и опрема 157,000 0  0
200 административна 21,000 0  0
600 за културу 136,000  0  0

515 Нематеријална имовина 241,000 7,000 2,90
100 kњиге и часописи 241,000 7,000 2,90

 УКУПНО РАСХОДИ 5,091,000 3,698,000 72,64

У Нишу, 30. 01. 2015. Народна Библиотека “Стеван Сремац“
______________________
Директор, Небојша Васић
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