
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008, 143/2016 и 18/2019), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша (“Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 
144/2016) 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 25.09.2020. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештајa о раду са финансијским 
пословањем за 2019. годину Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш. 
 
 II Предлог решења о усвајању Извештајa Извештајa о раду са финансијским 
пословањем за 2019. 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 Александра Радосављевић, секретарка Секретаријата за културу 
и информисање Градске управе града Ниша и Соња Шуковић, директорка Народне 
библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш. 

 
 

 
Број:752-11/2020-03 
У Нишу, 25.09.2020. године 

 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
 
 

Драгана Сотировски 



 
 
 На основу члана 37 Статута града Ниша ("Службени лист града Ниша", 
број 88/08, 143/16 и 18/2019 ), 
 Скупштина Града Ниша на седници одржаној ___________    2020. године 
донела је 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 

 I УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским пословањем за 
2019. годину Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш, број:01-676/20 од 
11.05.2020. године,  који је  Одлуком број: 01-677/20 од 11.05.2020. године, 
усвојио Управни одбор Установе. 
  

II Решење доставити установи Народна библиотека „Стеван Сремац“ 
Ниш, Градској управи града Ниша - Секретаријату за културу и информисање и 
Секретаријату за финансије. 

 
 
 
Број: 
 
У Нишу,  
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

                                         Председник 
 

                      Бобан Џунић        
 
  
 
 

     
  
 
 
 
 
 



 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 Статутом Града Ниша прописано је да Скупштина Града Ниша разматра 
и усваја годишње извештаје о раду установа и других јавних служби чији је 
оснивач. 
  Управни одбор  Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш, на својој 
седници 11.05.2020. године, донео је Одлукy број: 01-677/20 којом усваја 
Извештај о раду са финансијским пословањем за 2019. годину Народне 
библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш, број: 01-676/20  од  11.05.2020.  године и 
доставио га Секретаријату за културу и информисање на даље поступање. . 

Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш у протеклој години отпочела 
радове на другој фази реконструкције фасаде новог дела зграде Народне 
библиотеке. 

Прославњена је 140 годишњица постојања и рада библиотеке.Поводом 
јубилеја организована је свечана академија са уметничким програмом у сали 
Светосавског дома уз присуство истакнтутих личности културног живота 
републике и локалне заједнице. Постављена је изложба „Библиотеком кроз 
време“ којом је представљено 140 година рада Библиотеке. 

У години јубилеја, отворена је стална изложбена поставка артефаката 
везаних за живот двојице легатара нишке библиотеке, књижевника Стевана 
Сремца и Епископа Јеронима „Библиотечка ризница“. 

У минулој години отворен је „Кинески кутак“  у простору Библиотеке, док 
су у Руском кутку организована многобројна дешавања, посебно треба истаћи 
креативне радионице за децу школског узраста.Такође, у Америчком кутку и 
Француском институту, успешно је реализовано низ програмских активности. 

У 2019. години забележен је значајан пораст уисаних корисника, као и 
број позајмљених књига. У 2019. години, народна библиотека има близу 30.000 
корисника, што је за преко шест хиљада више у односу на 2018. годину. 
Позајмљено је 149.066 књига, шрто је за близу 12.000 више у односу на 
предходну годину. Набављено је  7.350 моногрфафских публикација. 

У току протекле године одржано је више од 200 књижевних вечери, 
изложби, радионица које је посетила више хиљада људи. Веб сајт библиотеке 
забележио је 74.381 посета Услуге електронских читаоница користило је више 
од 8.000 корисника. Објављено је и више значајних публикација. 
 

Имајући у виду постигнуте резутате, као и да је Извештај о раду са 
финансијским пословањем за 2019. годину Народне библиотеке „Стеван 
Сремац“ Ниш, сачињен у складу са законом и прописима Града, као и 
циљевима садржаним у оснивачком акту Установе, Секретаријат за културу и 
информисање предлаже доношење Решења као у диспозитиву.  
                                                                                   

                                                                                 
                                                                                              СЕКРЕТАР 
 
                                                                                      
                                                                                   Александра Радосављевић 
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