
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, 
144/2016 и 117/2020) 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 14.04.2021. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о раду са 
финансијским пословањем за 2020. годину Народне библиотеке „Стеван Сремац“ 
Ниш. 
 

II Предлог решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским 
пословањем за 2020. 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 Соња Шуковић, директорка Народне библиотеке „Стеван 
Сремац“ Ниш и Катарина Митровски, вршилац дужности начелника Градске управе 
за друштвене делатности.  
  
 
Број: 421-8/2021-03 
У Нишу, 14.04.2021. 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 ___________    2021. године 
донела је 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 

 I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду са финансијским пословањем за 
2020. годину Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш, број 01-429/21 од 
15.03.2021.године, који је  Одлуком број 01-430/21 од 15.03.2021.године усвојио 
Управни одбор Установе. 
  

II Решење доставити установи Народна библиотека „Стеван Сремац“ 
Ниш, Градскoj  управи за друштвене делатности и Градскoj  управи 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 15.03.2021. године, донео је Одлукy број 01-430/21, којом усваја 
Извештај о раду са финансијским пословањем за 2020. годину Народне 
библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш број 01-429/21 од 15.03.2021.године и 
доставио је Градској управи за друштвене делатности на даље поступање.  

Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш је и у 2020. години 
систематски  радила на развоју и унапређивању библиотечко-информационе 
делатности и амбициозно приступала реализацији законом утврђених задатака. 
Епидемија корона-вируса у Србији и пандемија у свету, свакидашњицу је и у 
овој установи учинила изазовном. Запослени у Библиотеци су прилагодили 
своје програме новонасталој ситуацији, руководећи се упутствима кризних 
штабова и саветима епидемиолога. 

У оквиру Кинеског кутка организовани су бесплатни курсеви кинеског 
језика, тематска предавања, пројекције филмова и изложбе. Руски кутак је био 
место бројних дешавања која су имала за циљ представљање и приближавање 
руске културе нашем народу, а у Америчком кутку реализован је богат програм 
у онлајн простору. Народна библиотека „Стеван Сремац“ и Одељење књиге за 
децу били су домаћини  Међународне колоније анимираног филма за децу и 
младе. Обавезни програм сталног стручног усавршавања библиотекара, 
акредитован од стране Народне библиотеке Србије, одржан је у Библиотеци 
2020. године у два термина. Програм је реализован онлајн, уз коришћење 
савремених информационих технологија. Хуманитарном акцијом библиотека је 
уступила део књига и полица, како би се формирала библиотека у КОВИД 
болници, у Спортском центру „Чаир” Ниш. 

 У 2020. години укупно је набављено 3.625 монографских публикација. 
Куповином је набављенa 621 публикација, а  поклоном 3.004 монографске 
публикације. Поклоном Министарства културе и информисања РС,  фондови су 
обогаћени са 1.800 књига, а 1.204 књиге су поклон разних дародаваца. 

У години за нама завршени су радови друге фазе реконструкције новог 
дела зграде Народне библиотеке у улици Боривоја Гојковића 9, замењена је 
столарија, обновљена фасада и саниран  мокри чвор.  

Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш је 15. фебруара 2020. године, 
на Дан државности Републике Србије, одликована Сретењским орденом другог 
степена. 

Имајући у виду да је Извештај о раду са финансијским пословањем за 
2020. годину Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш сачињен у складу са 
законом и прописима Града, као и циљевима садржаним у оснивачком акту, 
Градска  управа за друштвене делатности предлаже доношење Решења као у 
диспозитиву. 

 
          Вршилац дужности начелника 

                                                           Градске управе за друштвене делатности 
 
 
                                                                                    Катарина Митровски 
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