
 
 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 27.03.2013. године, доноси 
                         
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

 I   Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о раду за 2012. 
годину Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш и Финансијског извештаја за 
2012. годину Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш. 

 
II   Предлог решења о усвајању Извештаја о раду за 2012. годину 

Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш и Финансијског извештаја за 2012. 
годину Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш доставља се председнику 
Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града 
 

 III  За представникa предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређујe се Небојша Васић, директор Народне библиотеке „Стеван 
Сремац“ Ниш. 
 
 
Број: 446-16/2013-03 
Датум: 27.03.2013. 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 ___________    2013. 
године донела је 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 

 I УСВАЈА СЕ Извештај о раду за 2012.годину Народне 
библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш, број 01-153/13 од 06.03.2013.године, који 
је  Одлуком број 01-148/13 од 06.03.2013.године усвојио Управни одбор 
Установе и Финансијски извештај за 2012.годину Народне библиотеке 
„Стеван Сремац“ Ниш, број 01-154/13 од 06.03.2013. године, који је  Одлуком 
број 01-149/13 од 06.03.2013.године усвојио Управни одбор Установе. 
 
 II Решење доставити Народној библиотеци „Стеван Сремац“ Ниш у 
Нишу, Управи за образовање, културу, омладину и спорт 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 01-148/13 од 06.03.2013. 
године усвојио Извештај о раду Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш 
за 2012.годину, број 01-153/13 од 06.03.2013. године,  a Одлуком број 01-
149/13 од 06.03.2013.године  и Финансијски извештај за 2012.годину Народне 
библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш, број 01-154/13 од 06.03.2013. године, и  
доставио га Управи за образовање, културу, омладину и спорт. 
 Међу најзначајније активности и догађаје у Народној библиотеци 
„Стеван Сремац“ Ниш у 2012. години убрајају се: организација стручног 
скупа библиотекара Србије и Бугарске БИБЛИОНЕТ 2012. на тему 
„Библиотека као културни центар“, реновирање старе читаонице у 
електронску читаоницу са 17 рачунарских места и завршне активности на 
припреми публикације о Цару Константину и Миланском едикту, коју чине 
две књиге: „Цар Констанин и Милански едикт“ аутора Александра Ивановича 
Брилијантова и „Црква и држава у време Константина Великог“ Василија 
Васиљевича Болотова. У 2012. години је купљено  1.100 монографских 
публикација, а поклоном је добијено 2.452. Библиотекари Народне 
бидлиотеке су учествовали на стручним скуповима у Србији, Бугарској и 
Финској. Интензивирана је сарадња са медијима, чиме су активности и 
резултати Библиотеке благовремено и у потпуности представљани јавности. 
 Имајући у виду да су Извештај о раду и Финансијски извештај Народне 
библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш  за 2012. годину сачињени у складу са 
законом и прописима Града, као и циљевима садржаним у оснивачком акту 
Установе, Управа за образовање, културу, омладину и спорт  предлаже 
доношење Решења као у диспозитиву. 
 
       Управа за образовање, културу, омладину и спорт 
                               
                НАЧЕЛНИК 
     
              Јелица Велаја 



 
 
 
На основу члана 22. тачка 8 Статута, Управни одбор Библиотеке на IV 
седници одржаној 06. 03. 2013. године једногласно је донео  
 
 

ОДЛУКУ 
 

 
1. Усваја се Извештај о раду Народне библиотеке „Стеван Сремац“ 

Ниш за 2012. годину (бр. 01-153/13 од 06. 03. 2013. године) 
 

2. Усвојени Извештај проследити Оснивачу ради спровођења даље 
процедуре. 

 
 
 

Образложење: 
 

 
Директор Библиотеке поднео је Извештај о раду за 2012. годину 
Управном одбору Библиотеке. Након разматрања Управни одбор 
одлучио је као у диспозитиву одлуке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У Нишу,  
06. 03. 2013. године 
 
 
 



 
 

 
 

Председник Управног одбора 
 

__________________________ 
Весна Црногорац 
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Народна библиотека „Стеван Сремац“ располаже фондом од 232.238 

монографских, 950 наслова серијских публикација (931 наслов часописа и 19 новина), 
богатом Завичајном збирком, као и Кабинетом графике, јединственим у земљи, са око 
200 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“ ради 63 запослена, а библиотечка 
делатност се обавља 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. 

Радно време Народне библиотеке „Стеван Сремац“ је радним данима од  07:30 
до 20:00 часова и суботом од 08:00 до 13:00 часова. 

Најзначајније активности и догађаји Библиотеке у 2012. години су: 
- Народна библиотека „Стеван Сремац“ била је у јуну домаћин годишњег стручног 
скупа библиотекара Србије и Бугарске БИБЛИОНЕТ 2012. Тема овогодишњег скупа 
била је „Библиотека као културни центар“. 
- Обезбеђена је донација у вредности од око милион динара, захваљујући којој je 
реновирана стара читаоница у електронску читаоницу са 17 рачунарских места. За 
чланове Библиотеке услуге Интернета су бесплатне; 
- Завршне активности на припреми публикације о Цару Константину и Миланском 
едикту коју чине две књиге: „Цар Констанин и Милански едикт“ аутора Александра 
Ивановича Брилијантова и „Црква и држава у време Константина Великог“ Василија 
Васиљевича Болотова; 
- Библиотека укупно има 21.678 корисника, од којих је током 2012. године активно 
било 8183. Право на потпуно бесплатно коришћење библиотечког фонда и услуга 
имали су старији од 65 година, даваоци крви, особе са посебним потребама, 
најугроженији чланови СПД „Девет Југовића“, предшколци и ђаци прваци; 
- Купљено је 1.100 монографских публикација, а поклоном је добијено 2.452. Купљено 
је 30 јединица некњижне грађе, а поклоном у Библиотеку пристигло је 198 јединица; 
- Откупом књига Министарства културе РС, у износу од 720.000 динара, фонд је 
увећан за одабрану 1.461. књигу; 

Издвајамо у 2012. години 
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- Вредност свих књига које су као поклон попуниле фондове Библиотеке износи 
1.167.090 динара. Поклоном Министарства културе Републике Србије фондови 
Библиотеке увећани су за 1.461. књигу у вредности од 720.000 динара; 
- Набављено је 79 серијских публикација, куповином и поклоном.  
- Број физички обрађених књига 3.837, број инвентарисаних књига 3.837 и број 
одштампаних бар код налепница 7.674; 
- Дигитализовано је 11 годишта завичајних „Народних новина“. На сајту Библиотеке се 
могу читати „Народне новине“ од маја 1949. до марта 1973. године; 
- За потребе корисника реализовано је двадесет међубиблиотечких; 
- Директор Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Небојша Васић и директор 
Регионалне народне библиотеке „П. Р. Славејков“ из Великог Трнова Иван 
Александров потписали су Протокол о сарадњи; 
- Дан Библиотеке, 13. маја, обележен је другачије него до сада: служен је парастос 
Блаженопочившем епископу Јерониму, добротвору Библиотеке, чије мошти почивају у 
Саборном храму у Нишу. 
- Библиотека је обележила славу Св. Ћирило и Методије у присутву многобројних 
пријатеља и сарадника.  
- Библиотекари су учествовали на стручним скуповима у Србији и Бугарској: 

- На  78. годишњој ИФЛА конференцији у Хелсинкију (Финска); 
- На Међународном стручном скупу библиотекара – Библиотеке и тинејџери; 
- На стручном скупу „Улога библиотека у развоју културног туризма“ у 

Кањижи; 
- На XI Међународној конференцији Библиотекарског друштва Србије, која је 

имала тему: „Отворен приступ знању у библиотекама“;  
- На Скупу „Српска национална библиографија", у Народној библиотеци 

Србије;  
- На семинару у Београду чија је тема била „Библиотека данас: отворен приступ 

фондовима“;  
- На националној научној конференцији „Библиотеке - Четене – комуникации“, 

у Великом Трнову;  
- На Конференцији „Иновативна искуства за стимулисање дечијег читања“, у 

организацији Регионалне библиотеке „Сава Доброплодни“ из Сливена; 
- Изузетну посећеност од око 1500 посетилаца Библиотека је имала у „Ноћи музеја“, у 
којој је учствовала са изложбом старих фотографија и разгледница из завичајног фонда 
Библиотеке. 
- Урађена је презентација десет електронских изложби  на диску под називом „Сликом  
идејом  књигом-Библиотеком у свет“; 
- Одељење књиге за децу је организовало и реализовало 42. едукативно-креативне 
радионице; 
-  Урађен анимирани филм поводом 65 година постојања Одељења књиге за децу; 
- Одељење књиге за децу организовало је акцију „Најлепше жеље за оздрављење, од 
деце деци“ у којој су деца правила честитке са порукама болесној деци која се налазе 
на лечењу на Интерној клиници Клиничког центра и које су уочи Нове године, уз 
програм, уручене; 
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- Одељење за матичне послове је извршило 39 надзора  над стручним радом и четири 
увида у стање и услове за обављање библиотечко-информационе делатности у 
библиотекама Нишавског округа; 
- На Одељењу белетристике уписало је и обновило чланство 4.844 корисника. Одељење 
белетристике је имало 62.045 посета и издало је 96.302. књиге; 
- Одељење завичајних и посебних фондова инвентарисало је: 1.941 годиште периодике, 
790 јединица завичајне некњижне грађе, 261. монографску завичајну публикацију и 73 
јединице старе и ретке књиге; 
- У сарадњи с Образовним центром Народне библиотеке Србије, реализована је 
образовна обука на тему предметне класификације у складу с UNIMARC форматом 
(средњи ниво). Водитељ програма била је библиотекар саветник Илинка Смиљанић, 
главни редактор стручног каталога Народне библиотеке Србије. 
- У оквиру образовног програма библиотекара, организовано је предавање за школске, 
библиотекаре јавних библиотека и Универзитетске библиотеке, на тему: „Скраћени 
каталошки опис монографских публикација.“ Предавач је била Тања Тасић из Народне 
библиотеке Србије;  
- Поводом могуће нове услуге Библиотеке, руководилац Одсека за пружање услуга 
слепим и слабовидим особама Народне библиотеке Србије мр Драгана Милуновић 
представила је најсавременије библиотечке услуге намењене слепим и слабовидим 
особама; 
- Одељење маркетинга организовало је 12 књижевних промоција, четири музичко-
поетска програма (у Градској кући, Казнено поправном заводу Ниш и Геронтолошком 
центру) и десет разних других програма; 
- Током лета је одржана књижевна радионица за старије од 18 година, коју је водио 
доктор филолошких наука; 
- Завршен је Каталог бр. 4, у електронском облику, о приновљеним књигама на 
одељењу Белетристике и  започет је Каталог бр. 5. За овај каталог стижу све похвале од 
стране читалаца, и не само из Ниша, јер им у многоме помаже у избору књига; 
- Радници Библиотеке су колективно посетили Београдски сајам књига; 
- Реализована је дводневна  размена искустава с Градском библиотеком у Новом Саду, 
обилазак Библиотеке Матице српске и Салона књига у оквиру Новосадског сајма, уз 
присуство предавањима: Нови закони у библиотечко-информационој делатности; 
- Интензивирана сарадња са медијима чиме су активности и резултати Библиотеке 
благовремено и у потпуности представљани јавности. 
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ОДЕЉЕЊЕ НАБАВКЕ И ОБРАДЕ 
 Одељење набавке и обраде, у 2012. години, обавило је послове целокупне 
набавке монографских публикација за фондове свих одељења Библиотеке и огранке, 
целокупну каталошку обраду набављених публикација, целокупну физичку обраду и 
инвентарисање свих монографских публикација, које су отишле у фондове Библиотеке. 
 Куповина монографских публикација обављена је од различитих издавачких 
кућа и одређених физичких лица и спроведена је уз потпуну примену Закона о јавним 
набавкама. У 2012. години набављенo је укупно 4.891 монографска публикација. 
Куповином  је набављено 1.559 монографских публикација, а поклоном 3.332 
монографске публикације.  

Покренуто је 16 поступка јавних набавки књига, од којих је реализовано само 5, 
за које је од стране оснивача Библиотеке пребачен новац па су књиге достављене и 
ушле су у фондове Библиотеке. За осталих 11 поступака, оснивач Библиотеке није 
пребацио новац, тако да  нису реализовани и биће пренети у наредну годину. 

Поред ових 5 поступака јавних набавки књига из ове године, реализована су још 
3 поступка започета у 2011. години. Наиме, та три поступка су из 2011. пренета у 2012. 
годину и тада је пребачен новац за њихову реализацију. 
 Поклоњене монографске публикације, које су ушле у фондове Библиотеке, су из 
Откупа књига Министарства културе РС и поклон других дародаваца. Од књига које су 
поклон Министарства културе РС, одабрана је 1.461. књига у вредности новчаног 
износа који је додељен Библиотеци, од 720.000 динара. Из поклона фабрике „Филип 
Морис“ одабрано је у овој години још 258 књига за фондове Библиотеке. За поклоњене 
монографске публикације урађена су 73 списка поклоњених књига, а за одређени број 
књига је и процењена њихова вредност. Сувишци поклоњених књига одвојени су и 
припремљени за поклон другим библиотекама. Вредност свих књига које су као поклон 
попуниле фондове Библиотеке  износи  1.439 динара. Као поклон Министарства 
културе РС у фондове Библиотеке је ушла 1.441 књига. Као поклон различитих 
дародаваца у фондове Библиотеке је ушла 1.891  књига. 
 Непрестано је праћена целокупна издавачка делатност, прегледавани су 
каталози и понуде различитих издавачких кућа, прегледавани су библиотечки 
каталози, куповина књига је усклађивана са расположивим материјалним средствима, 
све набављене књиге које су пристизале су провераване и упоређиване са документом, 
све набављене књиге су припремане за каталошку обраду, све набављене књиге су 
распоређене у одређене фондове и тим одељењима и достављене. 
 Бројем набављених књига у 2012. години, 4.891. књига, нисмо испунили план 
набавке за ту годину, а није ни задовољен број новонабављених књига који прописују 
Стандарди за јавне библиотеке. Разлог томе су недовољна новчана средства која је 
оснивач Библиотеке определио за набавку књига.  
 Одељење обраде је обавило каталогизацију и класификацију свих набављених 
монографских публикација. То је подразумевало: проверу наслова кроз каталог, израду 
каталошког описа, одређивање алфабетске одреднице, одређивање предметних 
одредница и пододредница, одређивање УДК броја. Књижничар је обавио физичку 
обраду свих књига, инвентарисање свих књига, штампање бар код налепница, 

Извештај по одељењима 
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штампање каталошких листића за све централне лисне каталоге и  каталоге других 
одељења, која још увек воде лисне каталоге. Број физички обрађених књига 6.678, број 
инвентарисаних књига 6.678 и број одшампаних бар код налепница 13.356. За све 
лисне каталоге  библиотеке откуцано је и одштампано око 14000 каталошких листића. 
 Сви сегменти рада су аутоматизовани  на Одељењу набавке и обраде, па су се 
сви послови обављали у библиотечко информационом систему НИБИС. 
Урађен је извештај Министарству културе и информисања везан за Откуп публикација 
објављених 2011. године. Достављени су им подаци о издавачким кућама које нису 
измириле своје обавезе везане за Откуп књига. 
 Припремљен је и урађен Билтен приновљених књига, број 8 и 9, који су 
одштампани и достављени Народној библиотеци Србије, свим одељењима Библиотеке 
и огранцима. Електронско издање Билтене је доступно  на сајту Библиоте. 
 У мају  2012. године библиотекари Одељења обраде су вршили обуку 
кандидата, који су се припремали за полагање Стручно-библиотекарског испита у 
Народној Библиотеци Србије. 
 Одељење је реализовало изложбу поводом 120 година постојања Српске 
књижевне задруге. Електронско издање изложбе је доступно на сајту Библиотеке. 
Урађена је презентација десет електронских изложби под називом Сликом  идејом  
књигом- Библиотеком у свет. Рад је припремљен поводом Шестог  годишњег стручно-
научног скупа Заједнице матичних библиотека Србије, БИБЛИОНЕТ, Ниш, јун 2012. 
године. Презентација на цд-у, поклоњена је свим учесницима скупа. 
 Приведен је крају рад на библиографији Бранка Миљковића, чији ће наслов 
бити: „Бранко Миљковић у завичајној збирци“. Библиографска обрада је завршена, 
остаје да се заврши технички део посла (регистри и сређивање текста). Наставило се са 
израдом Библиографије завичајног часописа „Пешчаник“. 
 
ОДЕЉЕЊE КЊИГЕ ЗА ДЕЦУ  

Библиотекари и књижничари Одељења књиге за децу обављали су сталне 
библиотечке послове: упис корисника и обнова чланарине, издавање публикација, рад 
са читаоцима (информисање), издвајање књига за коричење и расход, реализације 
разних креативних радионица, попис књига за отпис и расходовање, стално 
премештање и сређивање фонда по УДК систему, обрада и инвентарисање, предлози 
наслова нових књига приликом израде спискова за набавку књига, пријем набављених 
књига, бројање и потписивање, вођење рачуна о безбедности одељења, књига и другог 
инвентара, вођење рачуна о примљеном канцеларијском материјалу и материјалу за 
хигијену. 

Одељење је посетило 15.253 корисника, који су позајмили 29.356 публикација. 
Уписано је 1.310 нових корисника, док је 586 обновило своје чланство. Одељење је 
допунило свој фонд са 853 публикације, а инвентарисано је 1.462 јединице. У разним 
креативним и занимљиви  радионицама Одељења, којих је било 43, учествовало је 
2.345. деце. 

Поводом 65. годишњице Одељења књиге за децу, која је свечано обележена, 
реализован је  врло оргиналан и креативан, анимирани филм о Библиотеци. 

На конкурсу „Ја имам таленат, таленат за читање“ пристигло је 857 радова. 
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АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА КЊИГЕ ЗА ДЕЦУ У 2012. ГОДИНИ 

 
НАЗИВ АКТИВНОСТИ БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ 

АКТИВНОСТИ 
Укупна посета читалаца 15253 

Укупно издато књига 29356 
Број новоуписаних и обновљених чланстава Уписано 1310 

Обновљено 586 
Број набављених библиографских јединица 853 

Број инвентарисаних јединица  1462 
Број унетих библиографских једниица 181 

Укупна посета читалаца у радионицама 2345 

Организовано и реализовано радионица цртаног филма 40 

Организовано и реализовано едукативно-креативних 
радионица 

43 

Организована и реализована квиз такмичења за децу 4 
Сусрети деце и песника 5 

Промоције књига 2 
Посете учениика библиотеци и библиотеке школама 6 

Изложбе –Годишњи књижевни времеплов 56 
Дечје стваралаштво у  електронској  форми 16 

Дечје стваралаштво-албуми 22 
Објављени Билтени 1 

Објављене публикације 2 
Објављени радови библиотекара у часописима 4 

Направљен анимирани филм о Библиотеци 1 
Медијска представљања, новине, радио и тв 145 

Отписано и расходовано књига 3771 
Опомене за невраћене књиге-телефонски позив 163 

Дипломе и награде читаоцима 300 
Набављен пројектор 1 

Донација Америчке амбасаде намештај  
Организована 3 посебна дела фонда-кутка 3 

Нумерисане сликовнице, ради лакшег сређивања тог 
дела фонда 

500 

Културно уметничке манифестације (Светски дан књиге 
за децу; Ја имам таленат-таленат за читање; Светски дан 
поезије; 65.година Одељења књиге за децу; 90. година од 

рођења Душана Радовића) 

5 

На конкурс ''Андерсенова бајка у песми и стрипу'', који 
је расписала Народна библиотека ''Стеван Сремац'' Ниш, 

пристигло је 

1068 ликовних радова и 
381 литерарни рад 

На кокурс „Ја имам таленат-таленат за читање“ 
пристигло је радова 

857 

Учешће библиотекара на међународним скуповима: 
У Сливену 2 пута и у Пироту 2 

4 
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ОДЕЉЕЊE СЕРИЈСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА 
 
 Реинвентарисано је једанаест наслова новина: Народне новине, Вечерње 
новости, Борба, Наша борба, Глас, Глас јавности, Демократија, Политика, Дневник, 
Дневни телеграф, Политика експрес. Набављено је 79 наслова серијских публикација, 
куповином и поклоном, а њихово инвентарисање, коричење и фасциклирање  врешено 

је перманентно. На поклон су у току 
године добијени часописи: Инфотека 
(скоро цела издавачка продукција), Нови 
магазин (првих 50. бројева) и Национална 
географија Србија за 2011. годину. 
 

Фондове Одељења серијских 
публикација користило 11.180 читалаца; и 
то 9.269 мушкараца и 1.911 жена. 

 
Укупан број коришћене грађе је 

179.272 и то: 103.678 новина, 44.423 
стручних часописа, 31.099 ревија и магазина 
и 72 CD-а. Током 2012. године отпочело се 
са дигитализацијом завичајних „Народних 
новина“. До сада су дигитализовани бројеви 
од маја 1949. до марта 1973, који се могу 
листати на сајту Библиотеке. Реинвентарисањем Народних новина направљени су 
спискови недостајућих бројева, који ће се затражити од Народне библиотеке Србије.  
 На Одељењу су волонтирала два лица са посебним потребама, у оквиру 
програма Службе за запошљавање који је завршен. 
 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА МАТИЧНУ ДЕЛАТНОСТ 
 
 Одељење за матичну делатност Народне библиотеке „Стеван Сремац“ из Ниша 
је током 2012. године утврђеном динамиком обављало послове предвиђене годишњим 
програмом рада, а на основу њега и детаљним месечним плановима. 
 У овом периоду извршено је 39 надзора  над стручним радом и 4 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 библиотечке делатности у складу с важећим 
законским прописима, подзаконским актима, правилницима, упутствима и 
стандардима који регулишу обављање библиотечке делатности. Посебна пажња 
посвећена је степену заштите простора и библиотечко-информационе грађе од крађе, 

Мушкарци

Жене

Новине

Стручни
часописи
Ревије

CD
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пожара, поплава и других елементарних непогода. 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 месечни и 
тромесечни извештаји, као и планови рада за наредни месец, Министарству културе 
Републике Србије. Тромесечни извештаји достављени су и Народној библиотеци 
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 2013. године, 
достављени анкетни упитници за снимање тренутног стања и евентуалних промена. 
Подаци су неопходни за ажурирање Програмског пакета „Мрежа библиотека Србије“ 
за 2011. годину и ажурирање документације Одељења за матичну делатност. 
 Састављен је извештај о раду Подружнице Библиотекарског друштва Србије за 
Ниш, Врање, Лесковац, Пирот и Прокупље за 2012. годину и достављен Управи БДС. 
 Један радник Одељења активно је учествовао у раду Управног одбора и редовне 
седнице Скупштине Библиотекарског друштва Србије, одржане 28. фебруара у 
простору Библиотеке града Београда. Истог дана остварено је и учешће у обележавању 
јубилеја Народне библиотеке Србије. 
 С Образовним центром Народне библиотеке Србије издвојене су стручне теме 
из образовне понуде за библиотекаре свих типова библиотека, које ће бити реализоване 
у Народној библиотеци „Стеван Сремац“ у Нишу. 
 Остварено је врло запажено учешће на акредитованој Смотри библиотекара 
школских библиотека Србије, одржаној 27. априла у Гимназији „Светозар Марковић“ у 
Нишу. Један радник Одељења био је председник жирија за доделу награда најбољим 
радовима о сарадњи школске библиотеке с различитим актерима из школске заједнице 
и ширег школског окружења. 
 Један радник Одељења активно је учествовао у раду конститутивног састанка 
Комисије за стручно усавршавање у оквиру Библиотекарског друштва Србије. 
Договорене су смернице даље сарадње Одељења с Друштвом школских библиотекара 
Србије. 
 Завршен је унос података у Програмски пакет „Мрежа библиотека Србије“ о 
библиотекама Нишавског округа за 2011. годину и њихово експортовање Одељењу за 
развој библиотечког система Народне библиотеке Србије. 
 Свим јавним општинским библиотекама Нишавског округа достављен је допис, 
стандарди и предлог набавке књига и периодике за 2013. годину, с потребним износом 
средстава и препоруком благовременог исказивања потреба код оснивача. 
 Активу школских библиотекара пружена је стручна помоћ и предлог смерница 
за будуће активности. 
 Библиотекарском друштву Србије достављен је образложени предлог за доделу 
награде „Стојан Новаковић“ за 2012. годину. Предложена је Библиографија Иве 
Андрића у издању Задужбине Иве Андрића, САНУ и Библиотеке Матице српске, која 
је и добила награду. Поред тога пружена је и помоћ у решавању техничких питања 
везаних за Подружницу. 
 За потребе корисника Библиотеке реализовано је двадесет међубиблиотечких 
позајмица. 
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 С кандидатима за полагање стручног испита у пролећном испитном року 
обављено је више стручних консултација. За шесторо кандидата је организована 
петодневна практична обука из области класификације и каталогизације. Извршена је 
анализа успеха и обављене припреме за консултације с будућим кандидатима. 
 
 
ОДЕЉЕЊE БЕЛЕТРИСТИКЕ  
 

На Одељењу белетристике обављани су следећи послови: упис корисника, 
издавање библиотечке грађе, пружање информација о траженим књигама, 
популарисање књиге и библиотеке путем изложби на одељењу, прикази књига у 
локалним медијима, електронска обрада и инвентарисање монографских публикација 
(старих јединица), вођење дневне, недељне и месечне статистике, писање и слање 
опомена; смештај библиотечке грађе, стално померање библиотечког фонда; издвајање 
књига за коричење и расход. 

У току 2012. године уписано је и обновило чланство 4.844 корисника. Одељење 
белетристике је имало 62.045 посета и издало је 96.302 књиге. Поред ових услуга 
библиотекари и књижничари пружили су велики број усмених информација, као и 
предлога наслова за читање, што изискује стално упознавање радника библиотеке са 
великим бројем нових наслова, ишчитавање књига, упознавање са њиховом 
садржином, праћење медија и информација које се тичу свега у вези с књигом, 
писцима, издаваштвом, књижевним наградама.  

Ради повећања броја корисника у току године организоване су акције:  
- Поводом одржавања Шестог годишњег стручно-научног скупа Заједнице 

Матичних библиотека Србије БИБЛИОНЕТ у Нишу, Народна библиотека „Стеван 
Сремац“ је својим суграђанима понудила регресирани упис 50 % од редовне цене 
чланарине. Током та три дана, 4, 5, и 6. јуна уписано је и обновило чланство 159 
корисника. 

- Општина Медијана је купила 50 чланарина Библиотеке и поделила 
читатељкама нишких ТВ станица. Реализовано је као групно учлањење. 

- Поводом Дана библиотекара Србије, 14. децембра, покренута је акција уписа 
чланова са 50 % нижом чланарином од важеће. На Дан библиотекара је уписано 500 
корисника. Тог дана Одељење је посетило 813 корисника, коју позајмили 913 књига. 
 Могућност колективног учлањења у Библиотеку искористило је 98 читалаца, 
углавном ученика средњих школа. 

Унос старих библиотечких јединица, на Одељењу белетристике, је завршен. 
Целокупни фонд овог одељења је у бази, и претражив је и од стране читалаца. Од 
почетка уноса, 01. 03. 2006. до 25. 12. 2012. на Одељењу белетристике обрађено је 
22.728 наслова, а инвентарисано 52.362 књига. Од јуна је почело са ажурирањем 
постојећих записа, које је потребно јер је велики део монографских публикација, у 
почетку уноса, имао скраћени опис. Ажурирано је 1.248 наслова. Одвојено је и 
пописано за расход 2.700 књига. За коричење, због оштећења, одвојено је 660 књига, а 
за 240 књига копиране су стране које недостају и укоричене су. 
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У 2012. години за Одељење белетристике је приновљено 2.089 књига. За 
приновљене књиге уложено је 830 листића у три каталога: алфабетски, стручни и 
предметни. Написано је 1.208 опомена. Писане су корисницима који су задржали 
књигу више од два месеца, па је на овај начин велики број наслова враћен. 

У холу Одељења приређене су изложбе: „Селенић међу нама“ којом смо 
подсетили на неправдено запостављеног аутора и после ове изложбе његове књиге се 
опет траже; „Књига као скулптура“, изложба којом смо дали мали допринос у Ноћи 
музеја; „Рамонда сербика“ изложба посвећена овогодишњем добитнику ове награде 
Владиславу Бајцу; „Упознајте завичајне писце“ која је имала циљ да се корисницима 
Одељења белетристике приближи опус завичајних писаца; Књижевна награда „Ман 
Букер“ поводом овогодишње доделе исте; „Слободно читајте забрањено“ информације 
о књигама које су забрањиване кроз историју, а које читаоци могу да нађу на Одељењу. 
 
 
ОДЕЉЕЊЕ ПОСЕБНИХ И ЗАВИЧАЈНИХ ФОНДОВА 
 
 У Одељењу посебних и завичајних фондова прати се издаваштво, сарађује са 
издавачким, културним и образовним установама и најчешће у непосредном контакту, 
приликом редовних месечних обилазака, приновљују нова издања као и наслови који 
недостају. Многим издавачима је уручен Захтев за достављање једног примерка 
публикације на основу Закона о обавезном примерку. Успешна је сарадња и са 
антикварима и колекционарима који углавном нуде, или непосредно или на сајмовима 
антиквара, старе фотографије, разгледнице и грамофонске плоче. Разменом књига са 
Народном библиотеком Србије, такође је приновљен известан број књига.  
 Поклоном разних дародаваца је приновљено: 460 монографских публикација, 
365 јединица некњижне грађе (фотографија, плаката, разгледница, картографске грађе, 
музикалија, звучне и филмске грађе) и 300 свезака серијских публикација. Куповином 
је обезбеђено 17 јединица звучне грађе (CD-ова) и 24 фотографије. Разменом са НБС 
смо приновили 80 наслова књига.  
 Број библиографски обрађених јединица (некњижне грађе, старе и ретке књиге, 
монографских и серијских публикација) износи 1.527. Ажурирани су записи периодике 
током уноса података о стању фонда серијских публикација, у складу са променама 
података које су биле примећене. 
 О приновљеним свескама серијских публикација је редовно вођена евиденција у 
контролној лисној и електронској картотеци и вршене рекламације. Такође, редовно су 
праћене промене наслова, уредника, издавача и штампара кроз заглавље контролног 
картона што представља базу за допуну библиографских записа. 
 У претходном периоду су евидентирана кроз електронску базу података, по 
плану за  реинвентарисање, 1.365 годишта серијских публикација у 8.599 свеске. 
Инвентарисано (реинвентарисано) је: 1.941. годиште периодике, 790 јединица 
завичајне некњижне грађе, 261. монографска завичајна публикација и 73 јединице 
старе и ретке књиге.  
 Прикупљала се и евидентирала ситна штампа (пропагандни материјал, програми 
манифестација и позивнице) кроз контролне картотеке организатора манифестација. 
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Прикупљено је 206 јединица ситне штампе. Такође, исецани су чланци из Народних 
новина везани за рад наше библиотеке. На интерну позајмицу је дато 1.000 
монографских и 3.000 свезака серијских публикација. Пружане су све врсте 
информација које се тичу тих публикација при чему су коришћени различити извори и 
базе података.   
 Укупно је фасциклирано 200 годишта периодике. При томе су одвајани 
дупликати свезака који се спремају за расход или размену. Фонд периодике је потпуно 
физички сређен, са изузетком годишта, углавном новина, из магацинског простора 
Завичајног одељења који је ове године био заузет старим намештајем читаонице 
Научног одељења, па се до публикација није могло доћи.  
 Постављено је више изложби: „Наш Бранко“, „Наш стари и убави Ниш“, 
изложба старих фотографија и разгледница, „Нишки сајам“, „Завичајне књиге 
штампане у нишким штампаријама до 1944. Године“, „Стара нишка периодика“ и 
поставка библиотечке целине „Стеван Сремац“ на Одељењу и изложба на исту тему у 
изложбеној витрини испред Одељења.  
 Почетком маја је обликована Завичајна Фејсбук страница. По потреби и 
прилици редовно смо је ажурирали у покушају да приближимо широј заинтересованој 
публици занимљиве примерке завичајне грађе или да укажемо на значајне личности, 
обичаје и културну прошлост града.   
 Расходовано је 213 плаката, а спремљени су спискови за расход монографских 
публикација извучених из фонда „старе и ретке књиге“, држећи се слова и закона. 
 
 
ОДЕЉЕЊЕ РАЗВОЈА 
 

Одељење је обављало следеће послове: 
 - Администрирање рада локалне рачунарске мреже, заштита система, рад на 
сигурности система, одржавање несметаног рада система. 
 - Стварање и праћење, као и планирање побољшања свих услова како би се 
неометано одвијао процес дигитализације библиотечке и ванбиблиотечке грађе. Радило 
се на заштити дигиталних колекција и осмишљавање вишеструког бекапа дигиталне 
базе података. 
 - 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. 
Пројектовање, одржавање и унапређивање сопственог информативног система и 
његово укључивање у друге информационе системе.  
 - Одржавање званичног Wеб 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 
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библиографских података и електронској бази дигиталних података. Од 31. 12. 2011. 
године до 31. 12. 2012. године Wеб сајт Библиотеке је био посећен 26.007 пута. 
 
 

 
 
 - Уређивање странице Библиотеке на Фејсбук сајту представљањем свих 
активности које се у Библиотеци одигравају, као и пропагирањем књиге и читања како 
би се што већи број људи учланио у Библиотеку.  
 
 Структура корисника Фејсбук странице по полу и годинама: 
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 - Одељење је вршило контролу уређаја за видео надзор, инсталирање софтвера и 
обављање свих потребних подешавања, као и снимање садржаја. 
 - Пријем нове техничке опреме, провера техничке исправности опреме. 
Поправка или предлагање за отпис неисправне техничке опреме. Инсталација 
оперативног система и апликативних програма. Израда плана за набавку нове техничке 
опреме у зависности од потреба и радних задатака библиотечких радника. 
Учествовање у спровођењу јавних набавки техничке опреме. 
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 - Припрема за нови Интернет сигнал који би требало да обезбеди проток од 1Гб. 
Нови Интернет оптички кабл подразумевао би комплетну промену мрежног система, 
тако да су све припреме за почетак послова обављене. 
 
 
ОДЕЉЕЊЕ СТРУЧНЕ КЊИГЕ 
 
 У другој половини 2012. године на Одељењу услужено је 15.549 корисника, а 
издато је 13.375 публикација. У електронску базу података унето је 6.974 јединица, а 
ажурирано је 2.056 јединица, док је инвентарисано 6.430 библиотечких јединица. 
Електронску читаоницу је користило 3.406 читалаца. 
 Приређено је пет тематских изложби: Гутенбергова галаксија; „Балкански 
ратови“; „Чудесни хитац“ (бактериолози света); „Естетика књиге“; „Митологије света“. 
 Отписано је 1.536 оштећених наслова. Дато је 139 писмених и 437 усмених 
информација. У склопу међубиблиотечке позајмице дато је на коришћење 18 наслова. 
У циљу заштите библиотечке грађе, укоричено је 112 оштећених публикација.  

У Електронској читаоници на Одељењу одржан је Семинар лекара „Терапија 
електронским путем“, као и инструктивни семинар за старије кориснике, који су 
заједно са унуцима стекли основна знања за коришћење е-поште, скајпа и 
претраживача. 
 
 
ОДЕЉЕЊЕ МАРКЕТИНГА 
 

Одељење маркетинга је, поред маркетиншких активности и презентовања рада и 
фондова Библиотеке јавности, учествовало у: припреми и спровођењу великог броја 
активности око отварања електронске читаонице Библиотеке, која је свечано предата 
корисницима на коришћење на Савиндан; припреми и организацији Библионета 2012 и 
свим његовим пратећим програмима и активностима; припреми и реализацији 
објављивања публикације „Цар Константин и Милански едикт“, поводом јубилеја 
Миланског едикта. 

Одељење је организовало следеће програме: 
- Два поетско-музичка програма у Геронтолошком центру „Све то блажи моје срце и 
греје ми душу...“ и „Срце се срцем веже“. Један део фонда Библиотеке (белетристика) 
налази се у Центру, доступан њиховим станарима. 
- Поводом Светског дана поезије реализован је програм „Ватра достојна пролећа“ 
посвећен песнику Бранку Миљковићу, у ком су учествовали сви песнички клубови и 
удружења Ниша, као и матуранти Музичке школе „Др Војислав Вучковић“.  
- У оквиру Програма „Декада укључивања Рома 2005-2015“, поводом Светског дана 
Рома, библиотекарке Народне библиотеке „Стеван Сремац“ биле су гошће колега ОШ 
„Радоје Домановић“. Поред основног упознавања са концепцијом Програма и учешћа 
Библиотеке у његовој реализацији, ђацима и професорима су презентоване две 
eлектронске изложбе са темом из живота и културе Рома. Гости Школе, на позив 
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Библиотеке, били су и Ива Трајковић, етнолог Народног музеја Ниш, који је говорио о 
ромској свадби и Марко Касумовић, тромбониста Нишке омладинске филхармоније. 
- Поводом Светског дана књиге, 23. априла, организован је поетско-музички програм 
„С оне стране речи“ у Казнено поправном заводу у Нишу. Библиотека је поклонила 620 
књига Васпитно-поправном дому у Крушевцу и Казнено поправном заводу у Нишу. 
Тог дана, на Одељењу белетристике, библиотекар је био председник Градске општине 
Медијана Драгослав Ћирковић.  
- Поводом манифестације „Ноћ музеја“ организована је изложбу старих фотографија и 
разгледница из завичајног фонда Библиотеке, коју је пратио филм Марије Чупић и 
Јоване Славковић. Велики број суграђана је, на наш позив, донео црно-беле 
фотографије и „урамио“ у велику слику у пасажу Библиотеке, чиме смо обогатили 
фонд са 56 фотографија. Организован је наступ музичара Марка Јовановића 
Маркоњера. 
- Поводом Светске акције „100 000 песника за промене“ организован је митинг поезије 
у Копитаревој улици. Учествовали су: Физисти, чланови Друштва књижевника Ниша и 
књижевних клубова „Прејака реч“ и „Текстура“. 
- У сусрет години Миланског едикта, крајем године одржано је музичко-поетско-
драмско вече у Градској кући. На иницијативу Библиотеке учествовали су ученици 
Гимназија „Светозар Марковић“ и „Стеван Сремац“, СКЦ, Факултет уметности, уз 
подршку Града и ТОН-а.  
- Током лета, јула и августа, је одржана књижевна радиница, за старије од 18 година. 
Водио је доктор филолошких наука Иван Стаменковић и имала је 25 полазника. 
- Током године, успешно је реализована акција добровољног давања крви Народне 
библиотеке „Стеван Сремац“ и Завода за трансфузију крви Ниш. 
- У новембру смо обележили Дан библиотекара Србије акцијом „Врати не плати“. 

Одељење је организовало следећа предавања: 
- Јереј мр Бобан Димитријевић одржао је предавање „Тајна страдања и васкрсења 
Христовог у светлости јеванђеља и апокрифа“. 
- Професор Богословије Ивица Живковић је одржао предавање о Великом посту, 
дајући акценат на расположења током њега. 
- Поводом реализације нове услуге Библиотеке за слепе и слабовиде особе мр Драгана 
Милуновић представила је најсавременије библиотечке услуге намењене корисницима 
са оштећењем вида. Присутне је упознала са центром за слепе и слабовиде особе 
Народне библиотеке Србије. 
- проф. др Владимир Петровић и Војислав Филиповић одржали су предавање о 
археолошким ископавањима римске агломерације на подручју села Нишевац код 
Сврљига, истраживањима и значају локалитета. 
 - Виолета Цветовска Оцокољић и Југослав Оцокољић одржали су предавање „Иконе, 
естетско-теолошки приказ“ и представили двојезичну монографију „Југослав 
Оцокољић“. 

Одељење маркетинга је организовало промоције: књиге „Мелвил о Мелвилу“, 
аутора Руј Ногејра; књиге Драгише Обрадовића „О уметности и уметницима“; 
часописа за духовност и културу југоисточне Европе „Carmina Balcanica“; књиге 
Станка Холцера „Нек живи љубав“; књиге Дејана А. Милића „Ноћ дуга годину дана“; 
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часопис за књижевност, уметност, културу и друштвена питања „Ток“; романа Мирка 
Демића „Повратнички реквијем“; романа „Сиви вук - Бекство Адолфа Хитлера“ и 
„Анштајнова кћи - Потрага за Лизерл“; „Паладинове“ вампирске антологије у два тома: 
у „Знаку вампирице“ и „У знаку вампира“; књиге хаикуа Лидије Марковић Росати „88 
слика из живота“ и Драгана Ј. Ристића „Обзнањено 2“; мултиромана „Трагом 41“ којег 
су написали чланови Менсе: Маша Валкану, Наташа АК, Татјана ЕО, Ивана Драјзла, 
Ли Новака и Оливера Ходака; књиге Градимира Николића „Мирно спавај, војводо“; 
књиге Милоша Гроздановића „Узрок смрти не помињати ни у црквеним књигама ни у 
молитвама“; 

Одељење маркетинга је организовало изложбу „Град и еколошки превоз” у 
Европском кутку. 

Само у Ноћи музеја кроз Библиотеку је прошло 1500 људи, а на свакој 
промоцији која је организована у Библиотеци је присуствовало од 50 до 100 
посетилаца, а сваки програм ван Библиотеке је посетило између 100-240 људи. 

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. 

На Одељењу маркетинга се ствара часопис за библиотекарство, информатику и 
културу Народне библиотеке „Стеван Сремац“ „Библиозона“. 

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 
 

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 од 64 до 86, који узму у просеку месечно 793 књиге.  

 
 

ФРАНЦУСКИ ИНСТИТУТ У СРБИЈИ-ОГРАНАК У НИШУ 
 

Набавку књига и осталог материјала за протеклој 2012. годину реализована је 
већим делом куповином, као и донацијама и поклонима институција и појединаца. 
Набављено је 90 монографских публикација као и 61 јединица аудио и видео 
материјала у облику ЦД-а, ДВД-а и видео касета. Огранак је претплаћен на 15 



17 
 

француских најактуелнијих часописа, који пристижу углавном на месечном, 
двонедељном и недељном нивоу и 5 збирки чланака из одређених области (политика, 
друштво, историја итд). 
 Број уписаних чланова је 845 (од тога око 530 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 
3.792 јединица монографске и аудиовизуелне грађе, као и 3.800 јединица другог 
библиотечког материјала. 

Француски центар Ниш је од 1. јануара до 31. децембра 2012. године 
организовао 4 сезоне курсева француског језика. Зимску сезону курсева уписало је 139 
полазника, пролећну сезону 115 полазника, летњу 15, а јесењу 126 што укупно на 
годишњем нивоу износи 395 полазника. Организовано је 17 културних манифестација, 
од којих 3 концерта, 2 музичка дешавања, 4 филмске пројекције, 2 изложбе, 1. 
позоришну представу, 1 радионица за децу и 4 презентације. 

 
 

АМЕРИЧКИ КУТАК НИШ 
 
 Кутак има 2.344 чланова, а у току 2012. године уписано је 189 нових. У току 
године Кутак је посетило 11.250 корисника. 
 Фонд америчког кутка чини 2.707 публикација, од којих је 429 набављено у 
прошлој кодини, када је било 4.359 референсних питања.  

Програмске активности Кутка чине: 28 презентација и предавања, 94 програма 
за децу и омладину, 53 радионице за децу и одрасле, 18 специјалних програма, 70 
часова пословног енглеског, 16 пројекција играних и документарних филмова, 3 
изложбе и 7 видео конференција.  

 
 

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 2012. године вршени су следећи правно административни послови: 
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 
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општих и појединачних аката Библиотеке са новим Законом о култури и Законом о 
библиотечко-информационој делатности, кадровски послови, послови администрирања 
органа управљања и надзорног органа Библиотеке, послови евидентирања, архивирања 
и експедовања поште. Током протекле године, у складу са Законом, Одељење је 
спровело следеће поступке: 

1. Јавних набавки добара и то: Техничке опреме; Пројектора; Рачунара; 
Техничке опреме (укупно 4. поступка) 

2. Јавних набавки књига (покренуто је 16 поступака) 
3. Јавних набавки радова: Санација хидроизолације 
4. Јавних набавки услуга и то: Превоз и смештај запослених; Кетеринга и 

Угоститељских услуга у објекту. 
 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЕКОНОМСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ 
 

Одељење се у периоду јануар-децембар 2012. године бавило следећим 
економско-финансијским пословима: 
- извршене припреме (обрађен попис и сва књижења) за завршни рачун 2012 и урађен 
исти и предат управи за трезор; 
- урађен елаборат о попису и извештај о финансијском пословању за 2011. године; 
- обрачунат порез на добит и предат порески биланс управи прихода; 
- обрачунат порез на додатну вредност за јануар-децембар 2012. годене; 
- извршени обрачуни и исплате зарада у 2012. године; 
- урађени сви благајнички извештаји; 
- извршена евиденција и плаћање приспелих рачуна добављача; 
- издати рачуни разним купцима; 
- извршени обрачуни и исплате других накнада радницима (превоз, путни трошкови, 
отпремнине, јубиларне награде и др.); 
- 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 2012. г. и предати надлежним градским 
управама; 
- направљени прегледи прихода и трошкова који се финансирају од: Града, 
Министарства културе РС, Националне службе за запошљавање и више донатора; 
- извршен обрачун примања свих радника за 2011. 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. 
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ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 
 

У 2012. години објављени су: часопис „Библиозона“ број 4 и 5 и „Споменар“ 
Одељења књиге за децу поводом Светског дана књиге за децу. 
 
 
РАД УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
 

У протеклој години, на седницама Управног и Надзорног одбора Библиотеке, 
разматрани су извештаји и финансијско пословање.  

На седницама Управног одбора, за програме и пројекте Библиотеке и њен 
редован рад усвојене су одлуке битне за укупну делатност установе: Извештај о раду 
Библиотеке, Програм рада, Завршни рачун с финансијским показатељима, План јавних 
набавки, Правилник о коришћењу електронске читаонице, Одлука о висини накнада за 
пружање услуга, Одлука о отпису библиотечке грађе, Одлука о отпису инвентара са 
Одељења књиге за децу и Стручно упуство о пријему и дистрибуцији библиотечке 
грађе и остале одлуке битне за рад установе. 

Надзорни одбор Библиотеке континуирано је обављао надзор над пословањем 
Установе. 

 
 

ПРОЈЕКТИ: 
 

Током године радници Библиотеке су учествовали на конкурсу Министарства 
културе Републике Србије са следећим пројектима: „Завичајни кутак на Одељењу 
књиге за децу“, „Дрога, бљак“ и „Дигитализација завичајне библиотечке грађе у 
Народној библиотеци „Стеван Сремац“. Резултати конкурса још увек нису познати. 

 
 
 
 
 
 
 
 

У Нишу,                 директор, Небојша Васић 
06. марта 2013. године                 ______________________
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  ФФИИННААННССИИЈЈССККИИ  ИИЗЗВВЕЕШШТТААЈЈ  ЗЗАА  22001122..  ГГООДДИИННУУ 
   
 

У 2012. години укупно су остварени приходи у износу од 63.384.000,- динара и то: из средстaва 
буџета Града у износу од 58.782.000,- динара и сопствени, остали приходи и примања у износу од 
4.602.000,- динара. 

Структура према  економској класификацији на четвртом нивоу, и то: 
 

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ 
 

1 ПРИХОДИ ОД БУЏЕТА ГРАДА 58.782.000,00 
2 УКУПНИ ОСТАЛИ ПИХОДИ 4.602.000,00 
 ОД ЗАКУПА 26.000,00 
 ОД УСЛУГА 66.000,00 
 ОД ДОНАЦИЈА 150.000,00 
 ОД ЧЛАНАРИНЕ 2.359.000,00 
 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 1.528.000,00 
 ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-ИНВАЛИДИ 473.000,00 
3 УКУПНИ ПРИХОДИ (1+2) 63.384.000,00 

 
ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ 

 

Поз. Конто Опис 
БУЏЕТ 
ГРАДА 

Остали 
извори УКУПНО 

93 411000 ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ 44.445.000,00 960.000,00 45.405.000,00 
 100 плате 44.445.000,00 960.000,00 45.405.000,00 

94 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 7.956.000,00 172.000,00 8.128.000,00 
 100 Допринос за ПИО 4.889.000,00 106.000,00 4.995.000,00 
 200 Допринос за здравство 2.734.000,00 59.000,00 2.793.000,00 
 300 Допринос за незапосленост 333.000,00 7.000,00 340.000,00 

95 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 596.000,00 129.000,00 725.000,00 
 100 маркице за превоз радника 596.000,00 129.000,00 725.000,00 

96 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА  1.393.000,00 1.393.000,00 
 100 боловања на терет завода  1.305.000,00 1.305.000,00 
 300 Отпремнине и помоћи  47.000,00 47.000,00 
 400 Помоћ-медицинска и друге помоћи  41.000,00 41.000,00 

97 415000 Накнаде трошкова запосленима  18.000,00 18.000,00 
 100 Накнада трошкова за запослене  18.000,00 18.000,00 

98 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА  367.000,00 367.000,00 
 100 Награде запосленима  367.000,00 367.000,00 

99 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 2.974.000,00 325.000,00 3.299.000,00 
 100 платни промет 258.000,00 50.000,00 308.000,00 
 200 Енергетске уалуге 2.001.000,00  2.001.000,00 
 300 комуналне услуге 179.000,00  179.000,00 
 400 услуге комуникација 288.000,00 183.000,00 471.000,00 
 500 трошкови осигурања 170.000,00 34.000,00 204.000,00 
 600 закуп имовине и опреме 78.000,00 58.000,00 136.000,00 

100 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 243.000,00 340.000,00 583.000,00 
 100 службени пут у земљи 243.000,00 289.000,00 532.000,00 
 200 Службени пут у иностранство  51.000,00 51.000,00 

101 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 308.000,00 626.000,00 934.000,00 
 200 Компјутерске услуге 82.000,00 27.000,00 109.000,00 
 300 услуге образовања и уасвршавања 58.000,00 25.000,00 83.000,00 
 400 Услуге информисања 47.000,00 126.000,00 173.000,00 
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 500 стручне услуге 24.000,00 260.000,00 284.000,00 
 600 услуге за домаћинство и угостит. 39.000,00 30.000,00 69.000,00 
 700 репрезентација 53.000,00 149.000,00 202.000,00 
 900 Остале опште услуге 5.000,00 9.000,00 14.000,00 

102 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 15.000,00 14.000,00 29.000,00 
 200 услуге образовања,културе  4.000,00 4.000,00 
 900 остале специјализоване услуге 15.000,00 10.000,00 25.000,00 

103 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ и 
ОДРЖАВ. 386.000,00 251.000,00 637.000,00 

 100 Текуће  одржавање зграде 279.000,00 223.000,00 502.000,00 
 200 Текуће одржавање опреме 107.000,00 28.000,00 135.000,00 

104 426000 МАТЕРИЈАЛ 525.000,00 213.000,00 738.000,00 
 100 административни 191.000,00 93.000,00 284.000,00 
 300 за образовање запослених  0,00 0,00 
 400 матереријал за саобраћај 74.000,00 51.000,00 125.000,00 
 800 материјал за хигијену и угоститељ 78.000,00 12.000,00 90.000,00 
 900 материјал  за посебне намене 182.000,00 57.000,00 239.000,00 
 431000 АМОРТИЗАЦИЈА  43.000,00 43.000,00 
 100 амортизација зграда  6.000,00 6.000,00 
 200 Амортизација опреме  37.000,00 37.000,00 

107 482000 ПОРЕЗИ И ТАКСЕ 0,00 80.000,00 80.000,00 
 100 порези 0,00 51.000,00 51.000,00 
 200 обавезне таксе 0,00 29.000,00 29.000,00 

108 483000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 
ПО РЕШЕЊУ СУДА  12.000 12.000,00 

 100 пенали по решењу суда  12.000 12.000,00 
109 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВ. ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 0 

 400 пројектно планирање 0 0,00 0 
110 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 127.000,00 685.000,00 812.000,00 

 200 Административна опрема 127.000,00 685.000,00 812.000,00 
112 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 1.207.000,00 39.000,00 1.246.000,00 

 100 Нематеријалана имовина- књиге 1.207.000,00 39.000,00 1.246.000,00 
УКУПНО РАСХОДИ 58.782.000,00 5.667.000,00 64.449.000,00 

 
I ОБАЗЛОЖЕЊЕ ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА ЗА 2012. ГОДИНУ 
 
Из  буџета града Ниша у 2012. години  пренета су средства у укупном износу од 58.782.000,- 

динара. Део ових средстава у износу од 237.000,- динара су наменска средстава Министарства за 
културу, а која су реализована су преко Града чија је намена остварење матичне функције 
библиотеке. С обзиром да је Министарство културе на текући рачун Града уплатило износ од 
400.000,- динара, очекујемо да ће разлика од 164.000,- динара бити  реализована у 2013. години. 

Остале приходе библиотека је остварила у износу од 4.602.000,- динара са следећом структуром: 
 
1. Од  закупа је остварен је приход од 26.000,- динара 
2. Од услуга копирања и коричења остварен је приход од 66.000,- динара 
3. Донатори су уплатили укупан износ од 150.000,- динара, а донатори су: 
- „Дунав осигурање“ донирао је износ од 30.000,- динара 
- „АББА“ доо донирала је износ од 20.000.- динара 
- „Пут-инжењеринг“доо донирао је изнoс од 20.000,- динара 
- „Југо-импекс“доо донирао је изнoс од 50.000,- динара 
- „Синд-траде“доо донирао је изнoс од 20.000,- динара 
- „I.A.N.“ Међународна мрежа помоћи изнoс од 10.000,- динара 
 
4. Од чланарина остварен је приход од 2.359.000,- динара 
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5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода износе 1.528.000,- динара, а чине их: 
- рефундације боловања (породиљско и боловање преко 30 дана) од 1.432.000,- динара; 
- и рефундација расхода телефона у износу од 96.000,- динара. 
 
6. Од Националне службе за спровођење јавног рада за запошљавање особа са инвалидитетом 

пренет је износ од 473.000,- динара за учешће у пројекту Националне службе за запошљавање за 
спровођење јавних радова запошљавања особа са инвалидитетом. 

 
7. У завршном рачуну за 2011. годину исказан је суфицит у укупном износу од 1.554.000,- 

динара, а састоји се од откупа стана у износу од 934.000.- и примљених а неутрошених донација у 
износу од 620.000,- динара. 

Трошењем ових средстава у текућој 2012. години биће остварен дефицит. 
 
 
II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОСТВАРЕНИХ РАСХОДА 
 
У 2012. години поред редовних активности, значајно је ангажовање запослених у процесу 

дигитализацијe библиотечке грађе. Такође, почетком године су оконачане активности и отворена је 
електронска читаоница, чиме се корисницима омогућило претраживање базе података библиотеке и 
коришћење интернета. Значајна средства утрошена су на реализацији научног стручног скупа 
„Библионет 2012“. На трошење средстава у 2012. години значајан је утицај економске кризе и 
недовољна средства из буџета Града, као и ограничења за поједине врсте трошкова.  

 
 
1. ПЛАТЕ  И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
 
У  2012.години радило је просечно 64 радника. Током године имали смо значајне флуктуације 

запослених. Једана запослена је преминула, једна запослена је крајем године остварила право за 
одлазак у инвалидску пензију, а два извршиоца су пола године користила породиљско одсуство. 
Једном запосленом мирује радни однос, јер је на вршењу функције већника. 

 
Учешћем у пројекту Националне службе за запошљавање „Јавних радова за особе са 

инвалидитетеом“ на шест месеци су била ангажована два радника. 
 
За расходе запосленима у 2012. години потрошено је укупно 56.036.000,- динара и то: 
- из буџета Града 52.997.000,- динара 
- из осталих извора још 3.039.000.- динара. 
 
Структура трошења средстава за запослене је следећа: 
 
1.1.Конто 411100 
Из средстава Града за зараде запослених радника исплаћено је 12 плата у износу од 44.445.000,- 

динара; и из сопствених извора још 599.000,- динара; из средстава Националне службе за јавне 
радове износ од 361.000,- динара што укупно износи 45.405.000,- динара. 

1.2.Конто 412000 
Социјални доприноси на терет послодавца исплаћени су: из буџета Града у износу од 7.956.000- 

динара; затим 108.000,- динара из сопствених средстава; из средстава Националне службе за јавне 
радове 64.000,- што је укупно 8.158.000,- динара. 

 
1.3.Конто 413100 
За накнаде у натури исплаћено је укупно 725.000,- динара и то: 
- За маркице за превоз запослених на посао и са посла исплаћено је: 596.000,- динара из средстава 

Града и 94.000,- динара из сопствених средстава. 
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Незмирене обавезе за картице за превоз радника према ЈКП „Дирекција за јавни превоз града“ 
износе 1.048.000,-динара, и односе се на период фебруар - децембар 2012. године. 

 
- За новогодишње пакетиће за 14 деце радника библиотеке по 2.500,- динара плаћено је 35.000,- 

динара из сопствених средстава. 
 

1.4.Конто 414100 
За исплате накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова за боловање преко 30 дана и 

за две запослене које су током већег дела године на породиљском одсуству и за дуго одуство болесне 
умрле раднице и раднице која је стекла инвалидитет исплаћено је укупно 1.305.000,- динара преко 
Завода.  

 
1.5. Конто 414300 
На име помоћи у случају смрти запосленог исплаћено је 47,000,- динара из сопствених средстава.  
 
1.6. Конто 414400 
На име помоћи за лечење из сопствених средстава болесним радницима је исплаћено 41.000,- 

динара. 
 
1.7. Конто 415100 
Накнаде трошкова за запослене (за превоз на посао и са посла) исплаћене су у износу од 18.000,- 

динара, по обавези из уговора за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом, а средства су 
довијена из Националне службе за запошљавање. 

 
1.8. Конто 416100 
За награде запосленима и осталe расходe утрошено је укупно 367.000,- динара из сопствених 

средстава. Средства су потрошена за: 
- чланове Управног и Надзорног одбора из редова запослених износ од 56.000,- динара и 
- за јубиларне награде запосленима у износу од 311.000,- динара чиме је измирена обавеза 

установе из 2011. године. 
 

 
2. СТАЛНИ ТРОШКОВИ 
 
За сталне трошкове потрошено је укупно 3.299.000,- динара и то: 
- из буџета Града 2.961.000,-динара; 
- из средстава за матичност износ од 13.000,- динара; 
- из сопствених средстава износ од 325.000,- динара.  
 
Структура сталних трошкова је следећа: 
 
2.1. Конто 421100 
Трошкови платног промета  износе укупно 308.000,- динара и то 255.000.- динара из буџета 

Града; износ од 3.000,- динара од Министарства културе за матичност библиотека и 50.000.- динара 
из осталих извора. 

 
2.2. Конто 421200 
За енергетске услуге је плаћен износ од 2.001.000,- динара из буџета Града. 
- трошкови струје у износу од 368.000,- динара и  
- трошкови централног грејања у износу од 1.633.000.- динара. 
На крају године остали су неизмирени рачуни за струју у износу од 91.000.- динара за 4 месеца и 

дуг према ЈП Топлана у износу од 504.000,- динара за 3 месеца. 
 
2.3. Конто 421300 
За комуналне услуге потрошено је 179.000,- динара из буџета Града за следеће намене. 
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- За услуге водовода и канализације (ЈКП Наиссус) износ од 39.000,- динара; 
- За услуге одношења смећа (ЈКП Медиана) износ од 78.000,- динара; 
- За допринос за коришћење градског земљишта (Дирекција за изградњу града) у износу од 

55.000,- динара; 
- За еко таксу (ЈКП Обједињена наплата) у износу од 7.000,- динара. 
 
Према овим јавним предузећима на крају године остао је следећи дуг: 
- ЈКП Наиссус у износу од 18.000,- динара за 6 месеци 
- ЈКП Медиана у износу од 48.000,- динара за 6 месеци 
- ЈКП Дирекција за изградњу града у износу од 35.000,- динара 
- ЈКП Обједињена наплата у износу од 18.000,- динара за 9 месеци 
 
2.4. Конто 421400 
За услуге комуникација потрошено је 471.000,- динара и то: 
- износ од 288.000.- динара из буџета града; 
- још 183.000,-  динара из сопствених средстава. 
 
Структура трошкова према врсти комуникација је следећа: 
- за телефон износ од 183.000,- динара 
- за интернет услуге 113.000- динара 
- за мобилне телефоне 138.000,- динара 
- за поштарину износ од 37.000,- динара. 
За услуге према овим добављачима остао је неизмирени рачуни за месец децембар. 
 
Напомена: У односу на претходну годину, трошкови комуникационих услуга су за 120.000,- 

динара смањени уградњом мобилног гет-веј уређаја. Део трошкова телефона рефундиран је од стане 
запослених за вишак од одобрених средстава за коришћење телефона у износу од 96.000,- динара. 

 
2.5. Конто 421500 
Трошкови осигурања износе укупно 204.000.- динара и то: 
- из буџета Града 160.000,-динара;  
- из средстава за матичност библиотеке 10.000,- динара и 
- из сопствених извора у износу од 34.000.- динара. 
 
Средства су потрошена за: 
- осигурање зграда и опреме у износу од 160.000.- динара; 
- за осигурање аутомобила у износу од 25.000,- динара; 
- за обавезно осигурање запослених у износу од 19.000,- динара. 
 
2.6. Конто 421600 
За закуп имовине и опреме потрошено је укупно 136.000.- динара и то: 
- износ од 78.000,- динара из буџета града и 
- износ од 58.000,- динара из сопствених средстава пренетих из 2011. године. Средства су 

утрошена за закуп аутобуса за посету запослених београдском сајму књига и Матици Српској у 
Новом Саду и Библиотеци града Нови Сад и за закуп опреме за озвучење за извођење 
књижевног програма. 
 
 

3. ТРОШКОВИ  ПУТОВАЊА 
 
Конто 422000 
За трошкове путовања потрошено је укупно 583.000,- динара и то: 
- из буџета града 176.000,-динара; 
- из средстава за обављање матичне функције 67.000,- динара; 
- износ од 145.000,-динара из сопствених средстава из 2012. године; 
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- неутрошена средства из 2011. године у износу од 144.000,- динара; 
- износ од 51.000,- динара за пут у иностранство (Бугарскa). 
Значајан износ ових средстава је потрошен за 3 радника који су према захтевима библиотечке 

струке похађали 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 посету Градској библиотеци у Новом Саду, 
за учешће запослених у радионицама за библиотаре, за едукацију запослених и др. 

За службени пут у иностранство - Бугарску за презентацију радова наших библиотекара 
потрошено је 51.000,- динара и то: 

- За пут у Сливен на „Међународни фестивал дечје књиге“; 
- За пут у Велико Трново на Десету националну конференцију „Библиотека,читање и 

комуникације“; 
- За пут у Сливен на „Иновативна искуства за стимулисање дечјег читања“. 
 
 
4. УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 
 
За услуге по уговору потрошено је укупно 934.000.- динара и то из следећих извора: 
- из буџета Града Ниша износ од 272.000,- динара; 
- за обављање матичности библиотеке износ од 36.000,- динара; 
-из сопствених средстава износ од 434.000,- динара; 
- неутрошена средства из 2011.године у износу од 144.000,- динара; 
- из средстава донације из 2012.године у износу од 48.000,- динара. 
 
 Структура трошења средстава је следећа: 
 
4.1. Конто 423200 
Компјутерске услуге у укупном износу од 109.000.- динара и то: 
- из буџета града 82.000,- динара; 
- из сопствених средстава 27.000,- динара, а за следеће намене: 
1. за одржавање и надоградњу инсталираних софтвера (библиотечког „Нибис-а“) у износу од 

60.000,- динара; 
2. за одржавање рачуноводственог програма у износу од 22.000.- динара; 
3. за набавку антивирусног програма за 20 рачунара у износу од 27.000- динара 
  
4.2. Конто 423300 
Услуге образовања у укупном износу од 83.000.- динара и то: 
- износ од 22.000,- динара из буџета Града 
- из средстава за матичност износ од 36.000,- динара 
- износ од  25.000,- динара из сопствених средстава 
Намењена су за котизације за стручна саветовања  и издатке за  стручне испите  неопходних у 

библиотечкој делатности као и захтева примене савремене технологије и праћења новина у 
прописима. 

 
4.3. Конто 423400 
Услуге информисања и штампања у укупном износу од 173.000.-динара и то: 
- из средстава буџета Града износ од 47.000,- динара 
- из донације износ од 38.000,- динара 
- из сопствених средстава износ од 88.000,- динара.  
 
Средства су утрошена за штампање два броја часописа „ Библиозона“ и „Споменара“ поводом 

Светског дана књиге за децу, Андерсеновог дана и давање огласа у штампи. 
 
4.4. Конто 423500 
За стручне услуге потрошен је укупан износ од 284.000,- динара и то: 
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- за ауторске хонораре 24.000,- динара из буџета Града; 
- из сопствених средстава 22.000,- динара за услуге Библиотекарског друштва Србије; 
- из пренетих средстава из 2011. износ од 144.000,- динара за испуњење законске обавезе израде 

Акта о безбедности на раду; 
- за накнаде члановима Управног и Надзорног одбора за представнике оснивача потрошен је 

износ од 94.000,- динара из сопствених извора. 
 
4.5. Конто 423600 
Угоститељске услуге потрошене су у укупном износу од 69.000,- динара за потребе „Библионета“ 

и потребе учесника књижевних и ауторских програма, за кетеринг за обележавање дана библиотеке и 
библиотечке славе и то: 

- из буџета града у износу од 39.000,- динара 
- износ од 30.000,- динара из сопствених извора. 
 
4.6. Конто 423700 
Трошкови репрезентације износе укупно 202.000,- динара и то: 
- из буџета Града 53.000,- динара; 
- из средстава донације „I.A.N“ износ од 10.000,-динара за одржавање компјутерске радионице 

„Сребрни сурфери“; 
- из сопствених средстава износ од 139.000,- динара.  
Средства су потрошена за: промо материјал о библиотеци и Граду, који је коришћен за стручан 

скуп библиотекара „Библионет“, за награде на конкурсу „Књига за децу“,као и за обележавање дана 
библиотеке и библиотечке славе. 

 
4.7. Конто 423900 
Остале опште услуге у износу од 14.000.-динара и то: 5.000,-динара из средстава буџета Града и 

9.000,- динара из сопствених средстава за документовање рада библиотеке и остало. 
 
 
5. СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 
 
Конто 424000 
Потрошено је укупно 29.000,- динара и то: из буџета града 15.000,- динара за и још 15.000,- 

динара из сопствених прихода. 
Средства су потрошена за услуге културе - добијање ИСБН И ЦИП бројева од Народне 

библиотеке Србије и остале специјализоване услуге тј. услуге Заједнице матичних библиотека Србије 
за шта је потрошено 15.000,- динара. 

 
6. ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
 
За текуће поправке и одржавање потрошено је укупно 637.000,- динара и то: 
- износ од 386.000,- динара из буџета Града; 
- износ од 143.000,- динара из сопствених средстава; 
- износ од 108.000,- динара из пренетих средстава из 2011. године 
 
Структура трошења средстава је следећа: 
 
6.1. Конто 425100 
Одржавање зграде у износу од 502.000.- динара и то: 
- износ од 279.000,- динара из буџета Града; 
- износ од 115.000,- динара  из сопствених средстава; 
- износ од 108.000,- динара из пренетих средстава из 2011. године  
 
Средства су потрошена за санацију штете настале услед велике хладноће када је дошло до 

цурења крова. Било је неопходно извршити санацију да не би дошло до већих оштећења и штете за 
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шта је потрошено 325.000,-динара; за кречење настало услед цурења у износу од 119,000,- динара; и 
остатак за: хобловање паркета за просторију за дигитализацију и читаонице стручне књиге, за 
одржавање и реконструкцију електричних инсталација у читаоници стручне књиге, што је било 
неопходно ради инсталирања рачунарске опреме, чиме је постала електронска читаоница и 
корисницима је омогућен приступ интернету. 

 
6.2. Конто 425200 
Одржавање опреме у укупном износу од 135.000,- динара и то: 
- из буџета Града 107.000,- динара; 
- 28.000,- динара из сопствених извора. 
Средства су утрошена за: 
- за оправку и одржавање аутомобила у износу од 8.000,- динара; 
- оправку и замену делова на компјутерској опреми у износу од 74.000,- динара; 
- за оправку електро опреме и фотокопирни апарат 16.000,- динара; 
- за оправку остале опреме износ од 17.000,- динара; 
- за мерне и контролне инструменте износ од 14.000,- динара; 
- за одржавање опреме за културу у износу од 6.000,- динара.  
 
 
7. МАТЕРИЈАЛ 
 
За трошкове материјала потрошено је укупно 738.000,- динара и то: 
- из буџета града 405.000,- динара; 
- из средстава за обављање матичности библиотеке 120.000,- динара; 
- из средстава за спровођење јавних радова износ од 30.000,- динара; 
- из сопствених прихода 183.000,- динара. 
 
 Према економској класификацији њихова структура је следећа: 
 
7.1. Конто-426100 
За административни материјал (канцеларијски материјал и тонери) потрошено је укупно 

284.000,- динара и то: 
- износ од 145.000,- динара из буџета Града; 
- из средстава за матичност библиотеке износ од 46.000,- динара; 
- из средстава за спровођење јавних радова износ од 30.000,- динара; 
- из сопствених прихода 63.000,- динара. 
 
7.2. Конто -426400 
За материјал за саобраћај потрошено је укупно 125.000,- динара за покриће трошкова 

аутомобила, бензин и средства за одржавање аута, а пре свега у сврху обављања послова матичности 
библиотеке и то: 

- из средстава за матичност износ од 74.000,- динара; 
- из сопствених средстава износ од 51.000,- динара. 
 
7.3. Конто 426800 
Материјал за хигијену потрошен је у износу од 90.000.- динара и то: 
- износ од 78.000,- динара из буџета Града; 
- износ од 12.000,- динара из сопствених средстава. 
 
7.4. Конто 426900 
Материјал за посебне намене потрошен је у износу од 239.000.- динара и то: 
- из буџета Града и 182.000,- динара; 
- из сопствених извора 57.000,- динара. 
  
Ова средстава потрошена су за: 
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- набавку дневне штампе за читаоницу и огранке у износу од 97.000,- динара; 
- библиотечки материјал за евиденцију књига и корисника од 51.000,- динара; 
- књиговезачки материјал у износу од 43.000,- динара; 
- ситан инвентар (јастучићи за Дечје одењење, застава, линолеум, потапајућа пумпа за 

избацивање воде) у износу од 18.000,- динара 
- остало у износу од 16.000,- динара. 
 
 
8. АМОРТИЗАЦИЈА 
 
8.1. Конто 431000 
Обрачунати су трошкови амортизације сразмерно учешћу спопственох прихода у укупним 

приходима на терет сопствених трошкова у укупном износу од 43.000,- динара. 
Трошкови су распоређени: 
- за амортизацију зграда у износу од 6.000,- динара; 
- за амортизовану опрему у износу од 37.000,- динара.  
 
 
9. ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 
 
9.1. Конто 482000 
- За порезе и таксе потрошено је укупно у износу од 80.000.- динара из сопствених прихода и то: 
- за ПДВ за извршене услуге копирања, за услуге коричења и накнаде трошкова за закуп; 
- за комуналне таксе,у износу од 36.000,- динара; 
- за судске таксе износ од 29.000,- динара; 
- за порез на примљене донације износ од 8.000,- динара; 
- таксе за регистрацију возила износ о д  7.000,- динара. 
 
9.2. Конто 483000  
За новчане казне и пенале по решењу-обустави од суда износ од 12.000,- динара за трошкове 

спора за закупцем. 
 
 
10.  МАШИНЕ И ОПРЕМА 
 
За набавку машина и опреме потрошено је укупно 812.000,- и то: 
- из буџета Града износ од 127.000,- динара; 
- из средстава за донације из 2011. године износ од 620.000,- динара; 
- из средстава за донације из 2012. године износ од 52.000,- динара; 
- из пренетих средстава из 2011. године износ од 13.000,- динара  
 
1. Из буџета Града набављен је фотокопирни апарат у вредности од 47.000.- и компјутерска 

опрема у износу од 80.000,- динара. 
2. Из средстава донације из 2011. године набављено је 17 рачунара са пратећом опремем за 

формирање електронске читаонице на одељењу стручне књиге. 
3. Из средстава донације из 2012. године набављен је видео-бим за дечје одељење.  
 
Износ од 13.000,- динара је потрошен тако што је 7.000,- динара за компјутерску опрему, а 6.000,- 

динара за набавку видео-бима. 
 
Према плану јавних набавки добављач „I&D Company“ нам је испоручио компјутерску опрему у 

вредности од 299.000,- динара, а Град нам средства није пренео тако да овај износ дугујемо 
добављачу. Такође као пренету обавезу имамо и уговорену набавку рачунарске опреме у вредности 
од 288.000.- динара која није измирена. 
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11. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 

 
Конто 515000 
За набавку књига и часописа у библиотеци потрошено је укупно 1.246.000,- динара и то: 
- из буџета Града 1.207.000,- динара; 
- износ од 39.000.- динара из сопствених средстава. 
 
За набавку књига потрошено је укупно 775,000,- динара и то 753.000,- динара из буџета Града и 

25.000,- динара из сопствених средстава. За набавку часописа из буџета Града је потрошено 454.000,- 
динара, а остатак из сопствених средстава. 

 
Износ од 227.000,- динара су обавезе створене у 2011. години за набавку књига и часописа, а које 

су плаћене у 2012. години. 
 
Напомена: Нереализоване, а уговорене обавезе из 2012. године за набавку књига износе 

1.609.000,- динара и теретиће трошкове у 2013. години. 
 
У 2012. години библиотека је остварила дефицит у износу од 1.065.000,- динара. 

Наведени дефицит је последица трошења пренетих средстава из 2011. године, односно 
оствареног суфицита у 2011. износу од 1.554.000,- динара. 

 
НАПОМЕНА: У 2012. години, пренета су средства у износу од 1.554.000,- динара. Ова средства 

су трошена у циљу развоја и унапређења пословања библиотеке. Део ових средстава у износу од 
1.087.000,- динара је потрошен за следеће намене: 

- донације од 620.000,- динара за набавку компјутерске опреме; 
- део у износу од 202.000,- динара за радну посету Новом Саду, Градској библиотеци, Матици 

Српској и Београдском сајму књига; 
- део од 108.000,- динара за  извођења радова у електронској читаоници; 
- део од 144.000,- динара за израду правилника Акта о процени ризика и безбедности на раду и за 

вршење месечне контроле, а по налога инспектора заштите на раду; 
- део од 13.000,- динара за набаку дела електичне опреме за Дечје одељење. 
 
Остатак суфицита у износу од 468.000.- динара биће трошен у 2013. години. 
 
Непотрошена средства донације добијена у 2012.години у износу од 50.000,- динара опредељена 

за набавку опреме и софтвера и формирање кутака за слепе и слабовиде, такође ће бити трошен у 
2013. години, након обезбеђења недостајућих потребних средстава за набавку наведене опреме. 

Такође очекујемо да ће Град омогућити трошење пренетих средства од Министарства културе 
које смо у 2012. години у износу од 163.000,- динара, сходно утврђеној намени. 

 
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. 

 
 
У Нишу, 
06. марта 2013. године   Народна библиотека „Стеван Сремац“
           

_______________________________ 
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