
           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 07.04.2014. године, доноси
                        

Р Е Ш Е Њ Е

 I  Утврђује  се  Предлог  решења  о  усвајању  Извештаја  о  раду  и
пословању  за  2013.  годину  Народне  библиотеке  „Стеван  Сремац“  Ниш  са
Финансијским  пословањем  Народне  библиотеке  „Стеван  Сремац“  Ниш  за  2013.
годину.

II  Предлог решења о  усвајању Извештаја о раду и  пословању за 2013.
годину Народне  библиотеке „Стеван  Сремац“ Ниш са Финансијским пословањем
Народне  библиотеке  „Стеван  Сремац“  Ниш  за  2013.  годину  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 Стевановић, по овлашћењу начелник Управе за
културу и Небојша Васић, директор Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш.

Број: 483-6/2014-03
У Нишу,  07.04.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Љубивоје  Славковић, дипл. правник





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

Скупштина  Града  Ниша на  седници одржаној ___________    2014. године
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I УСВАЈА СЕ Извештај  о  раду и пословању за  2013. годину Hародне
библиотеке  „Стеван  Сремац“  Ниш,  број  01-196/14  од  13.03.2014.  године  са
Финансијским  пословањeм  Hародне  библиотеке  „Стеван  Сремац“  Ниш  за  2013.
годину, број  01-197/14 од  13.03.2014. године, које  је  Одлуком  број  01-199/14 од
13.03.2014.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  01-199/14 од  13.03.2014.године  усвојио
Извештај  о  раду  и  пословању  за  2013.  годину  Hародне  библиотеке  „Стеван
Сремац“ Ниш, број 01-196/14 од 13.03.2014. године са  Финансијским пословањeм
Hародне  библиотеке  „Стеван  Сремац“ Ниш  за  2013.  годину,  број  01-197/14  од
13.03.2014. године  и  доставио га Управи за  к ултуру.

Народнa библиотекa „Стеван Сремац“ Ниш има 22.901 корисника од којих је
у 2013. години 4.250 обновило чланство. 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“, волонтера
Црвеног крста, предшколци  и  ђаци  прваци. У  2013. години набављено  је ук упно
5.326 монографских публикација. Фонд је увећан куповином  за 2.216, а поклоном
за  3.110  монографских публикација. Одељење  маркетинга  организовало  је  24
књижевнe промоцијe, три музичко-поетска програма (у Казнено поправном заводу
Ниш и Геронтолошком центру) и десет разних других програма. Одељење књиге за
децу је организовало и реализовало 42. едукативно-креативне радионице.

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.

У  2013. години  Народна  библиотека  „Стеван  Сремац“  Ниш  је  остварила
суфицит у пословању у износу  од  378.000 000 динара. У  децембру 2012. године
ова установа   је  имала  64 запослена  лица, а  у децембру 2013. године  65. Једно
лице  је  уз  сагласност  Градоначелника  примљено  у  радни  однос  на  одређено
време, по одобреном пројекту.

Имајући у виду да је Извештај о раду и пословању за 2013. 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.

                                        
                                                 
                                                                                               По овлашћењу-начелник

                                                                                             Управе за културу
                                                                                        

                                                                                              Небојша Стевановић





На  основу чл.  22.  Статута  Народне  библиотеке  "  Стеван  Сремац  "  у
Нишу,  Управни  одбор  Библиотеке  на  IV  редовној  седници  одржаној
13.03.2014.године, једногласно је донео следећу

О     Д     Л     У     К     У:

Усваја  сe  ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  СА  ФИНАНСИЈСКИМ
ПОСЛОВАЊЕМ   Народне  библиотеке  „  Стеван  Сремац  „ у Нишу  за
2013. годину  ( бр. 01-196/14 од 13.03.2014. године  и  01-197/14
од 13.03.2014. године).

О б р а з л о ж е њ е:

На  IV редовној  седници  У.О.одржаној  13.03.2014.  године,
директор  Библиотеке  поднео  је  Извештај  о  раду  и
финансијском пословању за 2013. годину.
Након  спроведене  дискусије  и  гласања,  извештаји  су
једногласно усвојени.

У Нишу, 13.03.2014.године                                    Председник  Управног одбора

                                                                                       -------------------------------------
                                                                                 Драгана  Петровић, дипл. правник
                                                                                         





-  У  години  јубилеја  Миланског  едикта  објављене  су  две  публикације  о  Цару
Константину  и  Миланском  едикту:  „Цар  Констанин  и  Милански  едикт“  аутора
Александра Ивановича Брилијантова и „Црква и држава у време Константина Великог“
Василија  Васиљевича Болотова. Са тим издањима се Библиотека представила на Сајму
књига у Франкфурту.
- Библиотека има 22.901 корисника од којих је у 2013. години 4.250 обновило чланство.
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“, волонтера Црвеног крста, предшколци и ђаци прваци.
- У 2013. години набављено је укупно 5.326 монографских публикација.  Фонд је увећан
куповином  за 2.216, а поклоном за 3.110 монографских публикација.
-  Откупом  књига  Министарства културе РС,  у  износу  од  720.000 динара,  фонд  је
увећан за одабрану 1.461. књигу .
-  Обезбеђена  је  донација  од  НИС-а  у  вредности  око  пола  милиона  динара  за
реновирање подрумских  просторија библиотеке и претварање у простор за едукацију  и
одржавање разноврсних програма. Донација је обезбеђена,  али радови још нису  почети
због недовољних финансијских средстава и процедуре.
-  За  Дан  Библиотеке,  13.  маја,  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, Републици Српској и
Бугарској:
На  Конференцији  „Иновативна  искуства  за  стимулисање  дечијег  читања“,  у
организацији Регионалне библиотеке „Сава Доброплодни“ из Сливена;
На Петнаестом Националном фестивалу књиге за децу у Сливену ;
На Стручном скупу „Изазови и странпутице савременог библиотекарства“ у Требињу;
Седмом  годишњем  стручнo-научном  скупу  Заједнице  матичних  библиотека  Србије
БИБЛИОНЕТ 2013. у Смедереву;
-  Одељење за матичне послове је извршило  36 надзора  над стручним радом и четири
увида  у  стање  и  услове  за  обављање  библиотечко-информационе  делатности  у
библиотекама Нишавског округа;
-  Одељење  књиге  за децу  је  организовало  и реализовало  42.  едукативно-креативне
радионице;
-  На  Одељењу  белетристике  уписало  је  и  обновило  чланство  4.844  корисника.
Одељење белетристике је имало  62.045 корисничке посете и издало 96.302. књиге;
-  Поводом  Светског  дана књиге и ауторских  права,  23 априла,  организовано  је више
програма.  Улогу  библиотекара  на  Одељењу  белетристике  преузели  су:  Дејан
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Стојиљковић, Срђан Савић, Северин Франић,  Лидија Михајловић , Саша Мркић, Сташа
и Слободан Гејо, Бранислав  Јанковић, Бранислава Јовановић. Библиотеку  су посетили 

чланови Удружења Македонаца у  Нишу  „Вардар“. Овим поводом наши суграђани су
имали прилику  да се упишу са  50 % нижом чланарином од важеће, што је учинило 50
корисника.
-  Један  од  највећих  мајстора  графичке  уметности  Миодраг  Нагорни  посетио  је
Библиотеку  и  том  приликом  уручио  поклон:  58  својих  графика  и  46  честитки,
оргиналних графика. Међу њима су отисци са потписима  Владе Величковића, Мерсада
Бербера и Божидара Јакца.  
-  Одељење маркетинга организовало  је 24 књижевнe  промоцијe,  три музичко-поетска
програма (у  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.
-  Припремљен је и урађен Билтен приновљених  књига 2012, Год.  5 број 10, а у јулу  и
августу  Билтен  приновљених  књига  2013,  год  6  број  11.  Оба  броја  билтена  су
одштампана  и достављена Народној библиотеци  Србије,  свим одељењима Библиотеке
и  огранцима.  Сви бројеви Билтена  имају  и  своје  електронско  издање,  доступно   на
сајту Библиоте.
- Поновљена је велика посећеност библиотеке у „Ноћи музеја“. Преко 1.500 Нишлија и
њихових гостију  је прошло кроз Библиотеку .
- Ревизија целокупног фонда, дестогодишња законска обавеза, почела је 30. септембра.
-  Поводом  1.150 година  од  мисије  Ћирила  и  Методија,  у  сарадњи  са  Центром за
црквене  студије  и  Међународним  центром  за  православне  студије,  Библиотека  је
организовала  изложбу  под  називом  „Свети  Ћирило  и  Методије  и  словенско
средњовековно  наслеђе“.
- Поводом дана  рођења цара Константина  постављена је изложба  „Цар  Константин у
завичајним  збиркама” у  пасажу  Библиотеке. Урађена је и мултимедијална публикација,
издање  Библиотеке,  истим  поводом,  са  намером  да  буде  извор  информација  о
примерцима грађе из наших  фондова.
-  Тренер  Кошаркашког  клуба  "Партизан"  Душан  Вујошевић  и  кошаркашки
репрезентативци Никола Спасов  и Вукан Стојановић  били су  библиотекари.  Посета је
организована у оквиру акције "Ми смо  у библиотеци,  а ви?" која има за циљ промоцију
књиге и читање и изазвала је велико интересовање читалачке публике.
-  У  оквиру  акције  "Читам  и пливам", током  јула  и  августа на  базенима  Спортског
центра "Чаир" врло успешно  је радио новоотворени библиотечки кутак.
-  Одељење  завичајних  и  посебних  фондова  приновило  је:  370  монографских
публикација,  227  јединица  сликовне  грађе  (плаката,  календара,  фотографија),  16
звучних снимака,  17 филмова,  1 јединица  картографске грађе,  228 свезака серијских
публикација.
-  Завршна манифестација  конкурса за децу  „У славу  цара Константина“  одржана је у
Светосавском храму Саборне цркве.
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- На конкурсу „Ја имам таленат,  таленат за читање“ пристигло је 957 дечјих  радова.
- Корисницима је омогућен увид у статус и задужење са својих рачунара.
- Библиотеку су  током године посетили и:

-  Новопостављена  шефица  регионалне  канцеларије  Информативног
центра при Стејт  дипартменту  са  седиштем  у  Београду  Керол  Бин,  одлазећа  са  тог
места Алка Батнагар  и директорка Информационо-референтног центра Амбасаде САД
у Београду Јасна Кунић посетиле су  Народну библиотеку  "Стеван Сремац" и Амерички
кутак у Нишу .

-  Господин  Дејан  Ристић,  в.д.  директора Народне  библиотеке  Србије,
посетио  је Народну библиотеку  “Стеван Сремац” у Нишу . 

- Колеге из Регионалне библиотеке "Сава Доброплодни" из  Сливена.
-  На  фестивалу  „Наук  није  баук“ Библиотека  је  представила  део  својих  богатих
фондова.
-  У  Народној  библиотеци  "Вук  Караџић"  у  Крагујевцу  Библиотека  се  представила
изложбом "Цар Константин у завичајним збиркама".
- Потписан је споразум о сарадњи са канцеларијом за дијаспору и Медиа центром.
- Радници Библиотеке су  колективно  посетили Београдски сајам књига.

Народна библиотека  “Стеван  Сремац”  располаже  фондом  од 237.564 монографских,
950  наслова  серијских  публикација  (931  наслов  часописа  и  19  новина),  богатом
Завичајном  збирком,  као  и  Кабинетом  графике,  јединственим  у  земљи,  са  око  200
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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.

ОДЕЉЕЊЕ  НАБАВКЕ И ОБРАДЕ

Одељење  набавке  и  обраде  обавило  је  послове  целокупне  набавке  монографских
публикација  за фондове  свих  одељења Библиотеке  и  огранке,  целокупну  каталошку
обраду набављених публикација,  физичку  обраду  и инвентарисање свих  монографских
публикација које су  отишле у фондове Библиотеке.
У 2013. години  набављено  је укупно 5.326 монографских  публикација.  Куповином  је
набављено   2.216  монографских публикација.  Утрошено  је 1.201.379,00 динара, па је
просечна  цена  купљене  књиге  542.13  динара.  Поклоном  је  набављено  3.110
монографских публикација. 
Купљене  књиге  су  из  поступака јавних  набавки  књига  који су  спроведени  у  2012.
години.  Наиме,  9 поступака из  те године остало  је нереализовано,  односно  неплаћено,
јер  Библиотеци   није пребачен новац.  Обавезе из  тих  поступака пребачене  су  у  2013.
годину .  Реализација  ових поступака почела је у мају  месецу  2013. године.  Плаћене  су
обавезе из 8 поступака јавних набавки књига, док је 1 поступак  остао  нереализован и у
овој години.
У 2013. години није покренут ниједан  поступак јавне набавке књига.  Због промена  у
Закона о  јавним  набавкама,  није било  прецизне информације о  томе како Библиотека
треба да обавља куповину  књига,  нити потребне сагласности Управе за јавне набавке.
Самим тим није донета ниједна Одлука о покретању поступка јавне набавке.
Током 2013. године  није  обављена  ниједна  набавка  књига од сопствених  средстава
Библиотеке.  Планирана  је  куповина  неколико  актуелних  наслова,  прибављени  су
предрачуни, али нису  плаћени,  јер  није био познат начин на који треба спровести и ове
мале набавке књига.  
Иако  није спроведен  ниједан  поступак  јавне  набавке књига,  издавачка  делатност   је
праћена.  Припремљени су  спискови потребних књига,  пре почетка Београдског  сајма
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књига,  са надом да ће се  ући у  поступке набавке.   На  списковима је било  око 1.500
нових књига,  што  се уклапало  у  преостала средства предвиђена  буџетом  за куповину
књига.  Нажалост,  Одлуке о покретању поступака нису донете.  
Поклоњене  монографске  публикације,  које  су  ушле у  фондове  Библиотеке,  су  из
Откупа књига Министарства културе и информисања РС и поклон других дародаваца.
За  књиге  које  су  поклон  Министарства  културе РС,  вршио  се  одабир  понуђених
наслова  и  то  је  усклађено  са  новчаним  износом  додељеним  Библиотеци.  Буџет  за
Библиотеку  био  је  720.000,00  динара,  а  одабрано  је  1.290 књига  (око  600  нових
наслова).  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  урађено  је  67 спискова  поклоњених  књига,  а за одређени
број књига је и процењена њихова вредност.  Вредност свих  књига које су  као  поклон
попуниле фондове Библиотеке  износи  1.260.327,00 динара. Као поклон Министарства
културе РС  у  фондове  Библиотеке  су  ушле  1.282  књиге.  Као  поклон  различитих
дародаваца у фондове Библиотеке је ушло 1.828  књига.

На Одељењу  набавке:  непрестано
је  праћена  целокупна  издавачка
делатност,  прегледавани  су
каталози  и  понуде  различитих
издавачких  кућа,  прегледавани  су
библиотечки  каталози,  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,  за  сваки  купљени наслов  вршено  је  прерачунавање  цене
( рабат и ПДВ) у групни инвентар  заведена су  84 документа.
Приликом целокупне набавке  монографских  публикација  у  2013. години,  водило  се
рачуна о  библиотечким стандардима који се односе на величине  фондова појединих
одељења Библиотеке,  о тренутном  стању  фондова  појединих одељења, о потребама и
захтевима читалаца.
Бројем набављених  књига у 2013. години,  5.326 књига,  није  испуњен 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.  Број  верификованих  библиографских  записа  у  2013.
години је 2.568.
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НАБАВКА ПО ОДЕЉЕЊИМА
Фонд Одељења белетристике 2.197  књига
Фонд Одељења стручне књиге 554  књиге
Фонд Дечјег одељења 1.005  књига
Фонд Завичајног  одељења 399   књига
Фонд огранка Медијана 402  књиге

Фонд огранка Ледена стена 346  књига
Фонд огранка Црвена Звезда 264 књиге
Фонд Енглеске књиге 159  књига
Укупно



За  све  лисне  каталоге   библиотеке
откуцано  је  и  одштампано  око
10.000 каталошких  листића. 

Сви сегменти  рада су  аутоматизовани   на  Одељењу  набавке и  обраде,  па  су  се  сви
послови обављали  у  библиотечко  информационом  систему  НИБИС.  Рад у  програму
НИБИС,  уједно  је  подразумевао  и  даље  тестир ање тог  програма.  Бележили  су  се
његови недостаци и давале сугестије за измене и допуне. 
Завршен  је  рад  на  библиографији  Бранко  Миљковић  у  завичајној  збирци.
Библиографија  ће  се  најпре  појавити  као  електронско  издање  на  ЦД-у .  Њеним
издавањем ће се обележити годишњица рођења овог завичајног  песника.  
Наставило  се  са  израдом  Библиографије  завичајног  часописа  „Пешчаник“.
Припремљена је електронска изложба „Ја хоћу  да сам сликар ...“, поводом обележавања
140 година  рођења  уметнице  Надежде  Петровић.  Изложба  се  може  видети  на  сајту
Библиотеке.
Припремљена  је  и  електронска  изложба  “Карикатура  у  култури“,  поводом
обележавања Светског дана књиге и ауторског права.

ОДЕЉЕЊЕ  БЕЛЕТРИСТИКЕ

Одељењу  белетристике врши упис корисника,  издавање библиотечке  грађе, пружање
информација  о  траженим  књигама,  смештај  библиотечке  грађе,  стално  померање
библиотечког  фонда  (због  смештаја  по  УДК  сиситему),  популарисање  књиге  и
библиотеке  путем изложби  на  одељењу , приказа књига у  локалним  медијима,  вођење
дневне,  недељне,  месечне статистике,  писање опомена  за невраћене књиге и издвајање
књига за коричење и расход.

У  2013.  године  уписано  је  и
обновило  чланство,  на  Одељењу
белетристике,   4.254  корисника.
Током  године  Одељење
белетристике  је  посетило  58.192
корисника,  којима  је  издато
89.423  књиге.  Дневно  Одељење
белетристике  посети  300 до  400
корисника.  У  односу  на  2012.

годину  уписано  је  590  корисника  мање  Разлог  што  је  посета  смањена  за  3.853
корисника  и  што  је  издато  6879  књига  мање  је  Законом  регулисана  ревизија
библиотечког  фонда,  која  је  на  Одељењу  белетристике  трајала  од  14.10.2013.  до
13.11.2013. године. У том периоду Одељење није радило  са корисницима.
У току године,  поред сталних  послова, реализоване су следеће акције: 
-  Поводом  Националног  дана  књиге  Одељење  белетристике  су  посетили  чланови
Књижевног клуба „Ватра и живот” ОШ „Бранко Миљковић” из  Ниша.
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Број обрађених књига 5.340
Број инвентарисаних  књига 5.340
Број одшампаних  баркод налепница 10.680

Корисници Број
Ученик основне школе 5.736
Ученик средње школе 4.551
Студент 3.325
Друштвена делатност 4.613
Радник 773
Остали 3.368
Предшколски узраст 535
Укупно корисника 22.901



-  У  оквиру  књижевне  манифестације  „Дани  Стевана  Сремца“  на  Одељењу
белетристике отворена је изложба београдске издавачје куће „Архипелаг“. Изложба је
привукла  пажњу  читалаца,  и  заинтетесовала  их  да  прочитају  дела  неких  наших
савремених  писаца.
- У Ноћи музеја, 18.05.2013,  врата Одељења белетристике су  била отворена за читаоце
од 07:30 до  02:00 у  улози библиотекара били  су  писци,  спортисти,  новинарии друге
јавне личности града Ниша.  
-  Тренер  Кошаркашког  клуба  "Партизан"  Душан  Вујошевић  и  кошаркашки
репрезентативци Никола Спасов  и Вукан Стојановић  22. маја,  посетили  су  Одељење
белетристике.  Вест  о  њиховом  доласку  изазвала  је  велико  интересовање читалачке
публике.
Ажурирано  је 2.457 наслова,  написано  је 657 опомена  и одвојено  је и укоричено 243
књиге.  Да би смо  што више приближили књиге читаоцима,  у холу  Позајмног одељења
организоване  су  изложбе  поводом  двадестогодишњице  смрти  песникиње  Десанке
Максимовић,  поводом Светског  дана шале и смеха;  поводом  Светског  дана  књиге и
ауторских права; десет најбољих  књига,  које нису  добиле НИН-ову  награду , а треба
обавезно  прочитати;  дела  добитника  награде  „Оринџ“,  предстваљен  је  добитник
награде  „Рамонда  Сербика“  за 2013. год.  Радован Бели Марковић,  представљени  су
писци  који су  своја дела стварали на најнеобичније  начине  и обележено  стодвадесет
година од рођења Милоша Црњанског.

ОДЕЉЕЊЕ  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 канцелар ијском материјалу и материјалу за хигијену .
Одељење  је  посетило  14.384  корисника,  који  су  позајмили  26.336  публикација.
Уписано  је  1.103  нова корисника,  док  је  637  обновило  своје  чланство.  Одељење је
допунило  свој фонд са 1.005 публикације,  а инвентарисано  је 577 јединица.  У разним
креативним  и  занимљиви   радионицама  Одељења,  којих  је  било  43, учествовало  је
2.417. деце.
На корнкурсу „Ја имам таленат,  таленат за читање“ пристигло је 957 радова.
Током лета на базену  су реализоване радионице за децу у оквиру библиотечког огранка
на базенима СЦ „Чаир“.

Табеларни преглед активности Одељења књиге за децу
Назив активности Број

8



Број унетих библиографских једниица  за период 267
 Организовано  и реализовано - едукативно-креативних радионица  44
 Организовано  и реализовано – радионице цртаног филма 42
 Организована и реализована квиз такмичења за децу 1
Сусрети деце и песника  3
Организоване  групне  посете  учениика  библиотеци  и  библиотеке
школама 

4

Изложбе  – Отворена књига говори-препоруке наслова у  штампаној  и
електронској форми 

180

Дечје стваралаштво у  електронској  форми   16
Дечје стваралаштво-албуми 12
Објављени билтени /
Објављене публикације – Разгледнице Ниша 12-1сет
Објављени радови библиотекара у часописима 3
Урађени  анимирани  филмови  о  Константину  Великом  -СЦФ98-на
радионицама

2

Медијска представљања, новине,  радио  и тв        179
Отписано и расходовано књига 1310
Опомене за невраћене књиге-телефонски позив 158
Дипломе и награде читаоцима,  преко 112
Организована  3 посебна  дела фонда-кутка реализоване активности и  у
2013.

3

Културно  уметничке  манифестације  (Светски  дан  књиге  за  децу ,
2.април; Ја имам  таленат-таленат  за читање,  26. јануара; Светски дан
поезије,  21 фебруар; Светски дан  књиге и ауторских  права,  23.април;
Дан словенске писмености, 18.мај; Дечја недеља, 7-13, октобар  2013)

6

На конкурс ''У славу Цара Константина”пристигло  је  
ликовних радова 1518
литерарни радови 381 1899

ОДЕЉЕЊЕ  ЗАВИЧАЈНИХ И ПОСЕБНИХ ФОНДОВА

У Одељењу  завичајних  и посебних  фондова,  у 2013. години,  обављали су  се редовни
послови набавке, обраде, инвентарисања и пружања услуга корисницима.
Поклоном разних дародаваца приновљено  је следеће: 370 монографских публикација,
227 јединица сликовне грађе (плаката,  календара,  фотографија),  16 звучних снимака, 17
филмова, 1 јединица картографске грађе, 228 свезака серијских  публикација.
Инвентарисано  (реинвентарисано)  је:  610  монографских  јединица  из  посебних  и
завичајних  фондова,  74  јединица  старе и  ретке књиге,  17  јединица  звучне  грађе,  1
рукопис,  17  филмова  180  јединица  сликовне  грађе  и  167  годишта  серијских
публикација у 2749 свезака.  Претходне године су  евидентирана кроз електронску  базу
података 113 годишта серијских публикација у 2324 свеске.
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Број библиографски обрађених  јединица  (некњижне  грађе, монографских и серијских
публикација)  износи  1286.  Каталогизовано  је  и  80  графичких  отисака  из  поклона
„Миодраг  Нагорни“. Фасциклирано  је 238 годишта  периодике  у  1397 свезака  у  току
администрације инвентара. 
Прикупљала  се  и  евидентирала  ситна  штампа  (пропагандни  материјал,  програми
манифестација  и  позивнице)  кроз  контролне картотеке  организатора манифестација.
Такође су  исецани  чланци  из  Народних  новина  везани  за рад наше библиотеке,  као  и
посебни  додаци  који  се  односе  на  Милански  едикт и  његово  обележавање  за  прес
клипинг.  Започет је рад на систематизовању  хемеротеке. 
На интерну  позајмицу  је дато  око  1.500 монографских  и око  3.000 свезака серијских
публикација.  Такође,  пружане су  све врсте информација  које се тичу  тих  публикација
при чему  смо  се користили различитим изворима и базама података.
Дигитализовани  су: Царска трпеза,  песма  Константин  Велики,  монаха  Валеријана  и
Медиана : Ниш у римско доба = Naissus pendant les Romains, дигиталној збирци „Овим
побеђуј“, која треба да допринесе презентацији грађе завичајног  фонда.
Радило  се на унапређењу (допуне и измене) програма НИБИС.
Приређено је неколико  изложби у витрини испред Одељења,  којима су  се обележавали
догађаји,  јубилеји итд.  Нпр. Поводом Ускрса,  Нишког сајма књига, Миланског едикта,
десетогодишњице смрти Саве Пенчића,  Сићевачке колоније (Надежда Петровић), Нове
године и Божића.
У  току  године  извршена  је  припрема  за ревизију  библиотечке  грађе фонда,  која  је
обављена у току октобра месеца.

ОДЕЉЕЊЕ  СЕРИЈСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА

На Одељењу  се током године прикупљале,  обрађивале, чувале и давале на коришћење
серијске публикације:  часописи,  новине  (дневне  и  службене),  билтени,  годишњаци,
алманаси,  календари, летописи и зборници.  
Одељење је посетило  и користило услуге 5.602 корисника,  од тога 5.094 мушкарца и
508 жена.  Пружена им је 212.643 услуга.

Издата грађа СВЕЗАКА
Часописи 27.698
Стручна 89.013
Новине 95.849
Компакт диск /Дигитални 
видео запис

83
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Структура  корисника
Ученици 2
Студенти 402
У радном односу 525
Незапослени 453
Пензионери 4.220
Укупно 5.602



Укупно јединица грађе 212.643

Током године су  инвентарисане сва годишта новина Спорт 1987-1990. 
Скенирани су сви бројеви Народних новина до 1978, а од августа месеца радници овог
одељења раде на уносу и инвентарисању грађе због припреме за ревизију  фонда.
Због  недостатка материјала књиговезница је укоричила само  једно  годиште Политике
за 2012. годину .

ОДЕЉЕЊЕ  ЗА МАТИЧНЕ ПОСЛОВЕ

Одељење за матичне  послове је током 2013. 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  36 надзора  над стручним радом и четири 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,
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.  Надзори су  обављени  у: четири општинске  јавне библиотеке  на  територији
Нишавског округа; једанаест  средњих;  деветнаест  основних  школа; и две специјалне
библиотеке.
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  и два увида у  стање и услове за
остваривање делатности школских библиотека.
Министарству  културе  РС,  Народној  библиотеци  Србије  и  руководству  Народне
библиотеке  ''Стеван  Сремац''   достављен  је  годишњи  извештај  о  активностима
Одељења  за  матичне  послове  у  току  2012.  године  и  програм  обављања  законом
утврђених  матичних  функција  с  детаљним  планом  надзора  и  планом  основних
трошкова у 2013. 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  33  школске библиотеке  Нишавског  округа,  у
којима ће надзор  бити обављен током текуће године,  достављени су  анкетни упитници
за снимање тренутног стања.
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Један радник Одељења је активно учествовао у раду Управног одбора Библиотекарског
друштва Србије,  као  и раду  редовне  седнице  Скупштине  Библиотекарског  друштва
Србије.  Подружници Друштва школских  библиотекара Србије пружена  је  стручна и
практична помоћ  у процесу  организовања трибине о набавној политици  и одржавању
фондова  библиотека.  Један  радник  Одељења  је октобра активно  учествовао  у  раду
Комисије  за стручно  усавршавање у  оквиру  Библиотекарског  друштва Србије.  Један
радник  Одељења  је  децембра  активно  учествовао  у  раду  Управног  одбора  и  раду
Секције  за  матичне  библиотеке  у  оквиру  Библиотекарског  друштва  Србије.  На
састанку ,  одржаном  у  просторијама  Народне библиотеке Србије,  конкретизовани  су
предлози и сугестије за измене  и допуне Правилника о  ближим  условима за стицање
виших  стручних  звања  у  библиотечко-информационој  делатности,  предлози  за
конкретизовање послова и задатака матичних  служби и упознавање с WЕБ окружењем
савременог библиотекара.
Током године  договорена је сарадња  с  Образовним  центром  Народне  библиотеке
Србије  у  процесу  реализације  УНЕСЦО  Програма   Информације  за  све (ИФАП  –
Информатион  фор  Алл  Программе) радионице  намењене  библиотечким стручњацима
јавних  и  школских  библиотека:  “Информациона  писменост  – едукација  едукатора”.
Израђен је каталог  образовне понуде који ће бити понуђен библиотечким  радницима.
На  основу  њиховог  интересовања  биће  изабране  теме  за организована  предавања,
течајеве,  радионице  и сличне  облике  рада.  Настављена  је  сарадња   с  Образовним
центром  Народне  библиотеке  Србије  у  процесу  реализације  радионице  о
информационој писмености библиотечких стручњака јавних  и школских библиотека.
Завршена  је  обрада  и  унос  систематизованих  података  за  библиотеке  Нишавског
округа у  Програмски пакет  ''Мрежа библиотека Србије''  за 2012. годину .  Обављена је
детаљна  провера унешених  података  и  њихово  експортовање  Народној библиотеци
Србије.
Свим јавним  библиотекама с територије Нишавског  округа достављено  је обавештење
о донетим  подзаконским актима,  упутствима,  правилницима  и стандардима.  За потребе
школских библиотекара урађен је предлог  годишњег  плана рада усклађеног  с важећим
Правилником о  програму  свих  облика рада стручних  сарадника.  Интензивирана је  и
сарадња с  Друштвом школских библиотекара Србије.
За потребе Завода за проучавање културног развитка су  прикупљени подаци о људским
и  материјалним  ресурсима  свих  јавних  библиотека  с  подручја  матичности  и
достављени  Народној  библиотеци  Србије.  Министарству  културе  РС  поново  је
достављен  програм  обављања  законом  утврђених  матичних  функција  с  детаљним
планом  надзора и планом  основних  трошкова у  2013. години,  а  за потребе склапања
уговора о суфинансирању  матичних функција.
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.  Сви попуњени спискови су
затим достављени Народној библиотеци Србије.
За  потребе  корисника  Библиотеке  реализоване  су  двадесет  две  међубиблиотечке
позајмице.
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Обављено  је  више  стручних  консултација  и  достављена  неопходна  литература
кандидатима  за  полагање  стручног  библиотекарског  испита.  Организована  је
петодневна  практична  обука  из  области  класификације  и  каталогизације  за
кандидаткиње за полагање стручног испита  у  пролећном  року. Извршена  је  анализа
успеха и обављене консултације с кандидатима из Алексинца за јесењи рок.

ОДЕЉЕЊЕ  РАЗВОЈА

Одељење развоја 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. 
-  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 интер есовања употпуне  преко
нашег  сајта  и  омогућавање  директног  приступа  електронској  бази  библиографских
података и електронској бази дигиталних  података.
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 .
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.

ОДЕЉЕЊЕ  СТРУЧНЕ КЊИГЕ

Поред сталних  послова на  Одељењу,  током године ревизија грађе вршена је  у  више
наврата.  Први предлог за отпис ревидиране грађе садржи 466 неактуелне јединице  за
2013. годину. Заједно  са њим је ишао  предлог за отпис дотрајалих  и неупотребљаваних
јединица од 84 публикације.  Ревизијом “пасивног” фонда смештеног  изнад полица дат
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је  предлог  за  отпис  неактуелних  јединица  библиотечке  грађе  и  извора  од  1392
монографске публикације. Предлог је усвојен од стране Управног одбора.

Унос  података   Завршен  унос  у  базу
публикација   формата III,  IV и приводи се
крају  унос  публикација  формата   I.
Инвентарисање  Настављено  са
инвентарисањем  публикација  које  се
обрађују као  и са прегледом инвентарисања
за  2012.  годину.  Рађена  је  припрема  за
ревизију. 
Током  2013.  године  Одељење  стручне
књиге је издало  14.268 публикација.

Електронска  читаоница  је  константно
испуњена и то  како део  са компјутерима тако
и  столови  намењени  учењу .  Током  2013.
користило  је  7.000,  највише  студената
Универзитета у Нишу . 

ОДЕЉЕЊЕ  МАРКЕТИНГА

Одељење  маркетинга  је,  поред  маркетиншких  активности  и  презентовања  рада  и
фондова Библиотеке јавности,  организовало следеће програме:
- Промоција часописа за путописну књижевност „Путопис“. 
- Психолошке радионице психолога-психотерапеута Татјана Цветковић.  
- Промоција једанаесте песничке књиге Бојана Јовановића.
- Промоција књиге Владимира Станковића "Задња пошта Тимок". 
- Промоцију  зборника интернационалног  песништва „Арте стих”.
- Промоција издања Oxford University Press.
- Промоција пројекта Интернест.
-  Предавање „ Реторика  и јавни  говор“  одржао  је  професор  Факултета  за медије  и
комуникацију  Петар Лазић.
-  Према Споразуму  о сарадњи са Удружењем Ромкиња Освит,  у оквиру Декаде Рома,
организовано  је књижевно  поподне у  Библиотеци  када је представљена књига „Ромске
бајке“, презентован  је  документарно-играни  филм  „Ни  џа  ни  бу“  и  представљене
одреднице о Ромима из Нишког лексикона.
-  Промоција  књиге  Недељка  Богдановића  "Реч  и  песма  -  Утва  златокрила  Бранка
Миљковића". 
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ИЗДАТЕ  ПУБЛИКАЦИЈЕ  ПРЕМА
УДК ГРУПА
Општа група 472
Филозофија 4.146
Религија 1.147
Друштвене науке 2.602
Природне науке 321
Примењене науке 1.285
Уметност 474
Књижевност 1.517
Историја. Географија 2.304
Укупно 14.268

СТРУКТУРА КОРИСНИКА
Ученици основне школе 216
Ученици средње школе 1.012
Студенти 1.981
Друштвена делатност 3.481
Радник 309
Остали 2.533
Укупно 9.537



- У сарадњи са Америчким кутком одржан програм под називом  "Hollywood to Serbia –
100 years  of cooperation" (100 година  сарадње Холивуда и Србије).  Специјални  гости
били су  ПАМ – оркестар  музичких робота и предавач, Проф. Курт Кобл (САД).
- Промоција  књиге поезије добитнице  награде "Стражилово" за 2010. годину  Дајане
Петровић „Мала слова дуге зиме“.
- Промоција књиге поезије Сање Тодоровић „Поглед с прозора“.
- Светски  дан књиге је  обележен разним  програмима: У парку , преко  пута  Одељења
књиге за децу , на „Шареној полици“, наши суграђани,  и млађи и старији,  размењивали
су  књиге  и  на  тај  начин  остварили  попуст  на  годишњу  чланарину  Библиотеке.
Уписивали  су  своје мисли и лепе речи у  књигу  „Мудре мисли  читалаца“, а уз сваку
позајмљену  књигу даровани су безвременим цитатима Ивa Андрића.  Ликови из  бајки и
дечјих  романа,  глумци  Позоришта  лутака  из  Ниша,  забавили  су  и  даривали  децу ,
победнике на републичком Конкурсу У славу  цара Константина,  пропусницама за све
позоришне  представе  у  2013.  години.  Улогу  библиотекара  Народне  библиотеке
"Стеван Сремац" на пар  сатипреузели су: Дејан  Стојиљковић,  Срђан Савић,  Северин
Франић ,  Лидија  Михајловић,  Саша  Мркић,  Сташа  и  Слободан  Гејо ,  Бранислав
Јанковић,  Бранислава  Јовановић,  Весна  Црногорац,  Урош  Радуловић,  Данијела
Лажетић,  Бојан Цветковић,  Владимир  Војводић,  Бобан Вучковић  и  Братислав  Тонић.
Библиотеку  су  посетили чланови Удружења Македонаца у  Нишу  „Вардар“. У Казнено
поправном заводу у Нишу одржан је поетско  музички програм "С оне стране речи".  На
сајту  библиотеке  је  презентована  изложба  "Култура у  карикатури,  карикатура  у
култури". 
-  У  сарадњи  са  Француским  институтом  организована  изложба  "Марија  Кири"  и
приказан филм "Марија Кири - више од легенде“.
- Приређена је изложба "Димитрије Давидовић".
-  Промоција књига  Јелице Грегановић.
-  У  десетој  Ноћи  музеја  Нишлије  су  могле  да  виде  три  изложбе: Димитр ије
Давидовић, Марија  Кири и Цар  Константин  у  завичајним  збиркама  Народне
библиотеке  "Стеван  Сремац".  Поред занимљивих  изложби,  у  Библиотеци  их  је  те
вечери дочекао и највиши библиотекар  света-кошаркаш Марко Јовановић. Друштво су
му  правили  спортисти  Иван  Јовановић  и Александар  Јовановић,  као  и  генерални
секретар  Регионалног  кошаркашког  савеза источне Србије Душан Пројовић. Из света
поезије,  прозе и филмске критике  за шалтером библиотеке кориснике  су  услуживали
Стана Динић  Скочајић,  Радосав  Стојановић,  Миња Илијева,  Милоје Дончић,  Милош
Петковић,  Бранислав  Јанковић, Милица  Вучковић, Северин  Франић,  појачани  са
репером Марком Јовановићем  Маркоњером и  новинарима  Ганетом  Видојковићем  и
Велибором Петковићем.  Библиотекари су били и председник ГО Пантелеј Срђан Савић
и из ГО Медијана Данијела Лажетић  и већници Владимир  Војводић и Бојан Цветковић.
ичком програму  учествовали су  Хор Грациа,  Јана Митић, Андрија Јордановић, Наташа
Петровић, Душан Ђорђевић, Томо Топо.
-  У  оквиру  књижевне  манифестације  "Дани  Стевана  Сремца",  на  Одељењу
белетристике отворена је изложба београдске издавачке куће "Архипелаг". 
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-  Промоција  књига  мр  Марка  Буразора  о  тајнама  невербалне  комуникације  и
културним разликама.
-  Промоција  романа  Милоша  Петковића  добитника  награде  ГО  Медијана  "Света
Петка" за 2013. годину „Перунов хроничар“.
- Промоција зборника радова деце,  омладине и писаца за децу  из  отаџбине и расејања
„Језик  нам је отаџбина“. 
- На седмом годишњем стручнo-научном скупу  Заједнице  матичних библиотека Србије
БИБЛИОНЕТ 2013. у Смедереву Љубиша Николић  и Снежана Радовић представили су
део  издаваштва  Библиотеке – плакате.  Програм  је  пратила  изложба  на  којој  су  се
представиле  четрдесет  и  четири  библиотеке  из  Србије са  шестопедесет  и  две
публикације.
-  Током јула је одржана књижевна радионица "На трагу" која је намењена онима који
би желели да се баве прозним стваралаштвом, а имају  више од 16 година.  Радионицу  је
водио  Иван Стаменковић,  доктор  филолошких  наука и један од оснивача и учесника
екперименталног  пројекта "Мултироман" Менсе Србије. 
- Промоција књига изабраних  и нових песама Радосава Стојановића "Песме последњег
заноса".
- Изложба полазника једанаесте  школе креативне фотографије  коју  организује Фото-
клуб ФОН Ниш.
- У оквиру акције "Читам и пливам", у јулу и августу  је на базенима Спортског центра
"Чаир" почео  са  радом  библиотечки  кутак.  Сви  посетиоци  базена  су  могли  да
бесплатно изнајме књигу за читање и присуствују програмима.
- Представљен је роман Зорана Маслаковића "Једна нишка прича".
-  На  Тргу  краља  Александра  Ујединитеља  представљен  је  роман Луке
Мичете „Повратак краља“. 
- Други фестивал  поезије на  дијалекту  “Преображенско  појање”, на  коме су  учешће
узели,  поред  песника  из  Србије,  аутори  поезије  на  дијалекту  Хрватске,  Босне,
Македоније и Бугарске. 
- Промоција антологије косовско-метохијске поезије двадесетог века Божурница.
-  Издања Народне  библиотеке  „Стеван  Сремац“  из  Ниша,  „Константин  Велики  и
Милански  едикт из  313. године“  и  „Црква и држава у  време Константина  Великог“,
представљена су  на Сајму  књига у Франкфурту .
-  На  58.  међународном  Сајму  књига  у  Београду ,  на  штанду  Заједнице  матичних
библиотека,  представљена  су  издања  Библиотеке  поводом  17 векова од  доношења
Миланског едикта.
-  На дан када је пре двеста година  рођен Петар  Други Петровић  Његош,  књижевник
Миро Вуксановић је одржао беседу  у његову част.
-  Поводом обележавања 1150. годишњице словенске писмености  и светих  словенских
књига приређена је изложба „Свети Ћирило  и Методије и словенско  средњовековно
наслеђе“.
- Представљена антологија поезије, коју  је приредио  Светомир  Ђурбабић,  инспирисане
Ромима и њиховим животом "Дукат на путу".
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- На педесетом  Сајму  књига у Нишу , Народна библиотека "Стеван Сремац" и "Нишки
песнички  круг" представили  су  фестивал  поезије  на  дијалекту  "Преображенско
појање". 
- Представљене су  књиге: "Док Холидеј - породични портрет" и "Бифе Фројд" у издању
Адмирал  Боокс,  "Сва Теслина деца" (Лагуна) и "Британско питање", "Гола врелина" и
"Текија" (Паладин).  Специјални  гости вечери били  су  др  Saad  Yasin Yousif,  саветник
министра за културу Ирака и Sabah Al-Zubeidi, новинар  и писац.  
- Промоција романа Здравка Крстића "После смираја".
-  Представљена  је  књига  нишке  ауторке Дијане  Ђорђевић  „Искривљена  сећања“.  
- Промоција књиге "Записи  о Нишу  : (269-1877) " коју  је  приредио  историчар  Милан
Ранђеловић.
-  Библиотека  је  учествовала  на  манифестацији  „Наук  није  баук“  приказивањем
мултимедијалне  презентације  „Библиотеком у свет“, уређењем изложбених витрина са
библиотечком грађом из наших  фондова.
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
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
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
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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  2013. 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  општих  и
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. 
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Током протекле године,  у  складу са Законом,  спроведена је једна јавна набавка: услуге
штампања  публикација   „Цар  Констанин  и  Милански  едикт“  аутора  Александра
Ивановича Брилијантова и „Црква и држава у време Константина  Великог“ Василија
Васиљевича Болотова;

ОДЕЉЕЊЕ  ЗА ЕКОНОМСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

Одељење  се  у  периоду  јануар-децембар  2013. године  бавило  следећим  економско-
финансијским пословима:
-  извршене припреме (обрађен попис и сва књижења) за завршни рачун 2013 и урађен
исти и предат управи за трезор;
- урађен елаборат о попису ;
- уражен извештај о финансијском пословању за 2012. године;
- обрачунат порез на добит и предат порески биланс управи прихода;
-  обрачунат порез на додатну  вредност за јануар-март 2013. године и пријава за порез
на имовину;
- извршени обрачуни и исплате зарада у 2013. године;
- 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;
- 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  2013. 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 2012. 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.
-  унос података о  запосленима кроз електронску  апликацију  „Регистар  запослених“  и
израда и достављање месечних  извештаја о исплатама.
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ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

У  2012. години  објављени  су:  две  публикације  о  Цару  Константину  и Миланском
едикту:  „Цар  Констанин  и  Милански  едикт“  аутора  Александра  Ивановича
Брилијантова и „Црква и држава у  време Константина Великог“ Василија Васиљевича
Болотова; Разгледнице Ниша (дечји радови, 12/1)

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, одржано  14, 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   НИС-а са пројектом
„Учим док могу“.

У Нишу,
12. 03. 2013.

________________________
директор Небојша Васић
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ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ

„СТЕВАН СРЕМАЦ“ ЗА 2013. ГОДИНУ

 У 2013. години укупно су остварени приходи у износу  од 60.934.000,00  и то: из
средстaва  Буџета града у износу  од 58.597.000,00 динара и сопствени, остали приходи
и примања у износу од 2.337.000,00 динара.

 Структура према  економској класификацији на четвртом нивоу , је следећа:

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ У 2013. ГОДИНИ

1 ПРИХОДИ ОД БУЏЕТА ГРАДА 58.597.000,00

2 УКУПНИ ОСТАЛИ ПРИХОДИ 2.337.000,00

 ОД УСЛУГА 46.000,00

 ОД ДОНАЦИЈА 70.000,00

ОД ЧЛАНАРИНЕ 1.990.000,00

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 231.000,00

 3
УКУПНИ ПРИХОДИ (1+2)

60.934.000,00

ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ У 2013. ГОДИНИ

ПОЗ. КОНТО ОПИС
БУЏЕТ
ГРАДА

ОСТАЛИ
ИЗВОРИ УКУПНО

96 411000 ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ 45.167.000,00 183.000,00 45.350.000,00
 100 Плате 45.167.000,00 183.000,00 45.350.000,00

97 412000
СОЦИЈАЛНИ 
ДОПРИНОСИ 8.085.000,00 33.000,00 8.118.000,00

 100 Допринос за ПИО 4.968.000,00 20.000,00 4.988.000,00
 200 Допринос за здравство 2.778.000,00 11.000,00 2.789.000,00
 300 Допринос незапослено 339.000,00 2.000,00 341.000,00
98 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 129.000,00 129.000,00

100 маркице превоз 129.000,00 129.000,00
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радника
99 414000 СОЦИЈАЛНА  ДАВАЊА 163.000,00 135.000,00 298.000,00

100
боловања на терет 
завода 129.000,00 129.000,00

 300 Отпремнине и помоћи 163.000,00 6.000,00 169.000,00
400 Помоћ-медицинска 

100 415000
НАКНАДЕ ТРОШКОВА 
ЗАПОСЛЕНИМА

100 Накнада за запослене

101 416000
НАГРАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИМА 29.000,00 29.000,00

 100 Награде запосленима 29.000,00 29.000,00
102 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 2.261.000,00 471.000,00 2.732.000,00
 100 Платни промет 74.000,00 206.000,00 280.000,00
 200 Енергетске услуге 1.844.000,00 1.844.000,00
 300 Комуналне услуге 30.000,00 30.000,00
 400 Услуге комуникација 245.000,00 246.000,00 491.000,00
 500 Трошкови осигурања 19.000,00 19.000,00
 600 Закуп имовине опреме 68.000,00 68.000,00

103 422000
ТРОШКОВИ 
ПУТОВАЊА 33.000,00 331.000,00 364.000,00

 100 Службени пут у земљи 33.000,00 233.000,00 266.000,00

200
Службени пут у 
иностранство 98.000,00 98.000,00

104 423000 УСЛУГЕ  ПО УГОВОРУ 106.000,00 397.000,00 503.000,00
 200 Компјутерске услуге 13.000,00 28.000,00 41.000,00

 300
Услуге образовања и 
усавршавања 10.000,00 26.000,00 36.000,00

 400 Услуге информисања 20.000,00 20.000,00
 500 Стручне услуге 40.000,00 258.000,00 298.000,00

 600
Услуге за домаћинство  
и угоститељство 20.000,00 2.000,00 22.000,00

 700 Репрезентација 21.000,00 24.000,00 45.000,00
 900 Остале опште услуге 2.000,00 39.000,00 41.000,00

105 424000
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

УСЛУГЕ 15.000,00 20.000,00 35.000,00

200
Услуге образовања,  
културе 20.000,00 20.000,00

900
Остале 
специјализоване услуге 15.000,00 15.000,00

106 425000
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ 109.000,00 22.000,00 131.000,00

 100
Текуће  одржавање 
зграде 0,00 0,00

 200
Текуће одржавање 
опреме 109.000,00 22.000,00 131.000,00

107 426000 МАТЕРИЈАЛ 553.000,00 116.000,00 669.000,00
 100 Администр ативни 210.000,00 39.000,00 249.000,00
 300 Материјал за 20.000,00 0,00 20.000,00
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образовање запослених
 400 Материјал  за саобраћај 182.000,00 26.000,00 208.000,00

 800
Материјал  за хигијену  
и угоститељство 22.000,00 3.000,00 25.000,00

 900
Материјал   за посебне 
намене 119.000,00 48.000,00 167.000,00

431000 АМОРТИЗАЦИЈА
100 Амортизација зграда
200 Амортизација опреме

112 482000 ПОРЕЗИ И ТАКСЕ 0,00 55.000,00 55.000,00
 100 Порези 0,00 10.000,00 10.000,00
 200 Обавезне таксе 0,00 45.000,00 45.000,00

113 483000

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И 
ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ 
СУДА 107.000,00 6.000 113.000,00

100
Пенали по решењу 
суда 107.000,00 6.000 113.000,00

114 511000
ЗГРАДЕ,ГРАЂЕВИНСКИ

ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 0
 400 Пројектно планирање 0 0,00 0
115 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 299.000,00 299.000,00

 200
Административна 
опрема 299.000,00 299.000,00

116 515000
НЕМАТЕРИЈАЛНА 

ИМОВИНА 1.699.000,00 32.000,00 1.731.000,00

 100
Нематеријалана 
имовина- књиге 1.699.000,00 32.000,00 1.731.000,00

УКУПНО РАСХОДИ 58.597.000,00 1.959.000,00 60.556.000,00

РЕЗУЛТАТ  0 378.000,00 378.000,00

I –ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА ЗА 2013. ГОДИНУ

Из   буџета  града  Ниша  у 2013.години   пренета  су  средства  у  укупном  износу  од
58.597.000,-динара. 

Део  пренетих  средстава  од  Града  у   износу  од  328.000,00  пренета   су   наменска
средстава   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 260.000.- динара за 2013. годину . У 2013. години је
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потрошен износ од 165.000,- динара, а остало  је непотрошено  95.000,-динара.  Такође
за ове намене  у 2013. години су  трошена  средства у износу  од 163.000,-динара које је
Министарство културе пренело  на рачун Града у 2012. години.

Остале приходе   библиотека је остварила у износу   од 2.337.000,-  динара са следећом
структуром:

 1-Од услуга копирања и коричења остварен је приход од 46.000,00 динара;

3- Донатори су уплатили  укупан износ од 70.000,00 динара,  а донатори су: 
- „Југо-импекс “доо   донирао је изнoс од 30.000,- динара;
- „Regent  klub“доо  донирао је изнoс од 40.000,- динара.

4- Од чланарина остварен је приход од   1.990.000,- динара
   5- Меморандумске ставке за рефундацију  расхода износе 231.000,- динара,  а  
       чине их:

- рефундације боловања (породиљско и боловање преко 30 дана) од 116.000,- и 
- рефундација расхода телефона  у износу  од 115.000,- динара.

II-  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОСТВАРЕНИХ  РАСХОДА ЗА 2013. ГОДИНУ

На  трошење  срестава  у   2013.  години  значајано  је утицала економска   кризе и
недовољна средства-трансфери  из  буџета  Града,  као  и ограничења за поједине врсте
трошкова. 

1. ПЛАТЕ  И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

У  2013. години    радило  је   просечно  64 радника.  Једаном  запосленом   мирује радни
однос,  јер  је  на вршењу  функције већника.

За расходе  запосленима   у 2013. 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  исплаћена је 11,5
плата у  износу  од 45.167.000,-динара и из сопствених извора још 183.000,- динара;  што
укупно износи 45.350.000,- динара.Неизмерене су зараде за децембар месец.

1.2.  Конто-412000- Доприноси  на  зараде запослених  исплаћени  су: из  буџета  града у
износу  од  8.085.000- динара и  33.000,-динара из  сопствених  средстава,  што   је укупно
8.118.000,- динара.
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1.3.  Конто-413100- За  накнаде  у натури исплаћено  је укупно  129.000,- динар а и то  из
сопствених  средстава,  а односе се на: износ од  90.000,- за месечне маркице за превоз и
39.000,- за новогодишње пакетиће за децу  запослених.
Незмирене обавезе за картице за превоз  радника према ЈКП „Дирекција за јавни  превоз
града“  износе  2.410.000,-динара, и обухватају   период   фебруар- децембар  2012. године
и за јануар-децембар  2014.године.  

1.4.-  Конто-414100 За исплате накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова
за боловање преко 30 дана исплаћено је 129.000,- динар а преко Завода.
 
1.5.- Конто-414300- На име отпремнине и помоћи  исплаћено   је укупно 169.000,- динара.
За отпремнину  раднице која је отишла у пензију  у 2012. години исплаћено  је из буџета
града  износ  од 163.000,-  и  износ  од  6.000 из  сопствених  средстава  на  име  помоћи
запосленима  у  случају  смрти  члана  породице.  Неисплаћена  је отпремнина  за радницу
која је у септембру  2013.године  отишла у пензију  у износу  од 185.000,- динара

1.6- Конто-416100- За награде запосленима и осталe расходe утрошено је укупно 29.000,-
динара  из  сопствених  средстава  .Средства  су  потрошена   за  накнаду  за  чланове
Управног одбора из редова запослених.
Јубиларне награде запосленима  који  су  то  право стекли  у 2013. години   у  овој години
нису  исплаћиване,  тако  да  дуг  за ове  накнаде  износи  188.000,-динара.  Такође нису
исплаћене јубиларне награде запосленима који су  то право стекли у 2012. години.
Напомена: Једном раднику је исплаћена јубиларна награда по тужби.

2. СТАЛНИ ТРОШКОВИ
 
За сталне трошкове потрошено је укупно 2.732.000,-динара и то:

- из буџета Града 2.236.000,-динара; 
- из средстава за матичност износ од 25.000,-динара и
- из сопствених  средстава износ од 471.000,- динара. 

Структура сталних  трошкова је следећа:

2.1- Конто  421100- Трошкови  платног промета   износе  укупно  280.000,- динара и  то
74.000.-динара из буџета Града и 206.000.-динара из осталих  извора.
2.2-  Конто-421200- За  трошкове енергије потрошено  је  1.844.000,- динара  из  буџета
Града и то  за:
        - трошкови струје  у износу  од 157.000,- динара и 
        - трошкови централног  грејања у износу  од 1.687.000.- динара.
На крају  године за потрошену  енергију  остали су  неизмирени обавезе у укупном износу
од 1.242.000,- динара за;

- рачуни  за струју у укупном износу  од 244.000,-(након споразума о отпису  и  репро- 
  програму  у износу од 119.000.-  динара и износ од 126.000,- динара за рачуне за 
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  период јула до краја 2013. године).
- дуг према ЈП“Топлана“ у износу  од 997.000,-  за 6 месеци из 2013.године.

2.3- Конто-421300-За комуналне услуге потрошено  је 30.000,- динара из  буџета Града  и
плаћене су следеће услуге: 
- За услуге водовода и канализације( ЈКП „Наиссус“) износ од 23.000,- динара    
- За еко таксу („ЈКП Обједињена наплата“) у износу  од 7.000,- динара.

Према овим јавним предузећима на крају године остао је следећи дуг:
1) ЈКП“Наисус“ у износу од 5.000,- динара за 5 месеци
2) ЈКП“Медиана“ у износу  од 150.000,- динара за 6 месеци из 2012.и цела 2013година
3) 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
4) ЈКП „Обједињена  наплата“ за еко  таксу  у  износу  од 35.000,- динара за 6 месеци из

2012. године и цела 2013.година.
5) Према Управи за имовину  града Ниша  износ  од 121.000,- за трошкове коришћења

простора за библиотечке огранке у месним канцеларијама.
Укупан дуг према овим предузећима је 408.000,- динар а.

2.4- Конто-421400-За трошкове комуникација потрошено је 491.000,- динара и то:
- износ од 220.000.-динара из буџета Града; 
- износ од 25.000.-динара из буџета Министарства културе
- још 246.000,-динара из  сопствених  средстава.

Структура трошкова према врсти је следећа :
1)  за телефон износ од 181.000,- динара
2)  за интернет услуге 116.000-динара
3)  за мобилне телефоне 140.000,-динара и
4) за поштарину износ од  54.000,-динара. 
За услуге према  овим добављачима  остао  је неизмирени рачуни за месец децембар  у
износу  од 28.000,- динара.

Напомена:  Део  трошкова  телефона рефундиран је  од стане  запослених   за вишак  од
одобрених  средстава за коришћење телефона у износу од 115.000,-динара.

2.5- Конто -421500  За трошкове осигурања потрошено  је   укупно  19.000.- динара из
сопствених средстава  за осигурање аута 
За  осигурање зграда и  опреме дугујемо  осигуравајућим  кућама  износ  од  176.000.-
динара. 

2.6- Конто  421600- За закуп опреме потрошено  је  укупно  68.000.- из  буџета Града за
закуп аутобуса за посету  запослених Београдском сајму  књига.

6



ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

Конто-422000 –За трошкове путовања   потрошено  је  укупно 364.000,-динара  и то:
- из буџета града  10.000,-динара; 
- из средстава за матичност  23.000,-динара
- износ од 233.000,-динара из сопствених средстава
- износ од 98.000,- динара из сопствених средстава за пут у иностранство

Значајан  износ  ових  средстава  је  потрошен  за  радницу  која  су  према  захтевима
библиотечке струке похађала иструктивне семинаре у трајању од 6 дана и консултативне
семинаре у Народној библиотеци Србије у трајању од 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  98.000,-динара за презентацију
радова наших  библиотекара и библиотеке као и монографије о Константину  и развијање
међународне сарадње и то: 

- За пут у Сливен на „Међународни фестивал  дечје књиге“ 
- За пут у Требиње  „Изазови и странпутице савременог  библиотекарства“ 
- За пут у Франкфурт у Немачку за промоцију издања на Међународном сајму  књига 

4. УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

За услуге по  уговору потрошено  је укупно 503.000.-динара и то из  следећих извора:
- из буџета Града Ниша износ од 63.000,- динара;
- за обављање матичности библиотеке износ од 43.000,00 динара;
- из сопствених  средстава износ од 397.000,-динра ;  

 Структура трошења средстава је следећа:

4.1- Конто- 423200- Компјутерске услуге у укупном износу  од 41.000.-и то:
- из буџета Града 13.000,- динара;
- и из сопствених средстава 28.000,00-динара, а за следеће намене:

1)  за одржавање и инсталирање рачуноводственог софтвера 
3)  за набавку антивирусног програма за 20 рачунара у износу  од 28.000- динара

Неизмирена  је  обавеза  према  Машинском  факултету  у  Нишу   за  одржавање  и
надоградњу  софтвера библиотечког „Нибис-а“  у износу  од 60.000,- динара. 
 
4.2- Конто -423300-Услуге образовања у укупном  износу од 36.000.-динара и то:

- износ од 10.000,- динара из буџета Града
- износ од  26.000,-динара из сопствених средстава.
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Намењена су  за стицање звања неопходних  у  библиотечкој  делатности као и захтева за
примену  савремане технологије и праћење и реализацију  измена у прописима.

4.3-  Конто-423400-Услуге  информисања  и  штампања  у  укупном  износу  од  20.000.-
динара и то  из сопствених  средстава за измирење обавеза пренетих  из 2012.године.

За трошкове штампања монографије о цару  Константину  дугујемо штампарији износ од
316.000,- динара.

4.4- Конто-423500-За  стручне услуге потрошен је укупан износ од 298.000,- за следеће
намене :

- за  ауторске хонораре  17.000,-динара из буџета Града; 
- из средстава за матичност  23.000-динара за услуге Библиотекарског друштва Србије 
-  81.000,- динара за испуњење законске обавеза  о спровођењу безбедности на раду  из
сопствених средстава;
- за  адвокатске услуге   57.000,-динара    из  сопствених   средстава;
 -за накнаде члановима Управног  одбора за представнике оснивача  потрошен је износ
од  120.000,-динара из сопствених извора;

За адвокатске и услуге спровођења безбедности  на  раду  дугујемо  133.000,- динара.  За
неисплаћене ауторске хонораре за три уговора дугујемо  33.000,- динара.

4.5-Конто-423600 –За  угоститељске  услуге  потрошено  је  укупно  22.000,-  динара  за
потребе учесника књижевних   и  ауторских програма,  за кетеринг  за обележавање Дана
библиотеке и Библиотечке славе и  то:

- из буџета Града у износу од 10.000,- динара 
- из средстава за метичност у износу  од 10.000,- динара 
- износ од 2.000,-динара из сопствених извора.

За трошкове кетеринга дугијемо 28.000,- динара.

4.6- Конто-423700-Трошкови репрезентације износе   укупно 45.000,- динара и то:
- из буџета града 11.000-динара;  
- из средстава за матичност 10.000,- динара;
- из сопствених  средстава износ од  24.000,-динара;

Средства су потрошена за: промо  материјал  о библиотеци и Граду ,који је коришћен при
представљању  библиотеке и града Ниша,  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 41.000.-динара и то: 2.000,-динара из
средстава  буџета  Града и  39.000,-динара  из  сопствених  средстава  за остале  услуге,
регистровање домена библиотеке, израде штамбиља и остало. 
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5.  СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ  УСЛУГЕ

Конто  424000- За специјализоване услуге потрошено  је укупно  35.000,-динара и  то:  из
буџета града 15.000,-динара  и још  20.000,- из сопствених прихода.
 
Средства су  потрошена за услуге културе- добијање  ISBN   и CIP бројева  од Народне
библиотеке Србије и за остале опште услуге Заједнице матичних  библиотека Србије.

6.   ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

За текуће поправке и одржавање потрошено  је укупно  131.000- динара и то: 
-  износ од 109.000,-динара из буџета Града и
- износ од  22.000,-динара из сопствених средстава.

Структура трошења средстава је следећа :
6.1.-  Конто-425200-Одржавање опреме у укупном   износу  од  131.000,- и то: из  буџета
Града 109.000,- и 22.000 из  сопствених  извора. 
Средства су  утрошена за: 

- за оправку и одржавање аутомобила  у износу  од 7.000,- динара
- за оправку  и замену  делова на компјутерској опреми  у износу од 55.000,-динара, 
- за  електро опреме и фотокопирни апарат 38.000,-динара,-
- за оправку остале опреме износ од 9.000,- динара
- за мерне и контролне инструменте износ од 16.000,- динара и
- за одржавање опреме за културу у износу  од 6.000,- динара. 

7. МАТЕРИЈАЛ

За трошкове матер ијала потрошено је укупно 669.000,- и то;
- из буџета Града 330.000,-динара;
- из средстава за обављање матичности библиотеке 223.000,-динара;
- из средстава за донације  30.000,-динара;
- из сопствених  прихода 86.000,- динара.
Према економској класификацији њихова структура је следећа:

7.1.- Конто-426100- За административни материјал  (канцеларијски материјал  и тонери,
остали  матријал  за  радионице  у  дечјем  одељењу  и  зеленило)  потрошено  је укупно
249.000,- динара и то:
- износ од  188.000- из буџета Града;
- из средстава за матичност библиотеке износ од 22.000,-динара 
- из средстава донације  износ од 25.000,- динара
- из сопствених  прихода 14.000,- динара.

7.2.-  Конто-426300-За материјал  за  усавршавање и образовање запослених  потрошено
је укупно 20.000.-динара из средстава за  матичност библиотеке. 
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7.3.- Конто -426400- За материјал за саобраћај потрошено је укупно 208.000.-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 из 2012.год износ од 72.000,- динара;
- из средстава за матичност из 2013.год износ од 110.000,- динара;
- из сопствених  средстава износ од 26.000,-динара;

7.4.- Конто- 426800- Материјал  за хигијену  потрошен је  у износу  од 25.000.- и то: 
- износ од 22.000-динара из буџета Града и
- износ од  3.000,-динара из сопствених средстава.

7.5- Конто  -426900- Материјал  за посебне намене  потрошен је у износу  од 167.000.- и
то: из  буџета Града износ од  119.000.- динара; из средстава донације 5.000 ,-динара и
из сопствених   извора 43.000,- динара. 
Ова  средства су   потрошена   за: 
1) набавку дневне штампе за  читаоницу и огранаке у износу од 87.000,-динара;
2) библиотечки материјал  за евиденију књига и корисника од 29.000,-динара;
3) књиговезачи материјал у износу  од 19.000,- динара;
4) ситан инвентар    у износу   од 14.000,- динара и
5) остало у износу  од 18.000,- динара.

8.  ПОРЕЗИ,  ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ

8.1 Конто-482000. За порезе и  таксе  потрошено  је  укупно  у  износу  од  55.000.-  из
сопствених прихода и то:

1) за ПДВ за извршене услуге копирања, коричења,у  износу од 3.000,- динара
2) за судске таксе износ од 44.000,- 
3) таксе за регистрацију  возила износ од  8.000,-.динара

За судске таксе плаћени су трошкови спора за враћање легата Владике Јеронима и спор
са запосленима за исплату  јубиларних награда.

9. НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ  СУДОВА

9.1- Конто-483000- За новчане  казне и пенале по  решењу   суда потрошено  је  укупно
113.000,- динара и то уз буџета Града износ од 107.000,- динара и из сопствених  извора
6.000,- динара средства.  Овим средствима  је измирена обавеза  за исплату  јубиларне
награде запосленој радници за 20 година стажа.

10.  МАШИНЕ  И ОПРЕМА
                    

10



За  набавку  машина  и опреме потрошено  је  укупно  299.000,-  из  буџета Града.  Овим
плаћањем  је измирена обавеза за набављену  и испоручну компјутерску  опрему  у 2012.
години.

11. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Конто-515000-  За набавку књига и  часописа  у  библиотеци  потрошено  је  укупно
1.731.000,- и то:
- из буџета Града 1.699.000,-динара  и 
- износ од 32.000.-динара из сопствених средстава.

За  набавку  књига  потрошено  је  укупно  1.201.000,- динара  и  562.000,-  за  набавку
часописа  и периодичне  штампе.   Износ  од 1.201.000,- динара за  набавку  књига су
обавезе створене у  2012. години, а које су плаћене у 2012. години.
   
Напомена:  Нерализоване,  а уговорене  обавезе  из  2012. године  за набавку  књига  у
износу  од   159.000,00  динара теретиће  трошкове  у  2014.  години,  обзиром  да  није
рализована у 2013. години.

У  2013.  години  библиотека  је  остварила  суфицит  у  износу  од  378.000,-  динара.
Наведени суфицит биће трошен у 2014. години.

НАПОМЕНА: У 2012. години,  пренета  су  средства у  износу  од 810.000,- динара.  Ова
средства  су  увећана за суфицит  у  озносу  од 378.000,- динара тако  да  на  крају  2013
располаже  са  средствима  у  износу  од  1.188.000,-  динара.  Део  ових  средстава  су
средства од примљених  донација  у  износу  од 90,000,- (износ од 50.000,- су  донације
примљене у  2012. години  и износ  од 40.000,- су  донације  примљене  у  2013.години).
Наведене   донације   биће  трошене  у  наредном  периоду  а  према  намени  која  је
опредељена донаторским уговорима.

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
исли након истека уговора.

ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА ЗА 2013. ГОДИНУ У ПРОЦЕНТИМА  

ПЛАН ОСТВАРЕНО
       %
ОСТВАРЕЊА

1
ПРИХОДИ  ИЗ
БУЏЕТА ГРАДА

     
            70,255,000 58,597,000 83.41

2
УКУПНИ  ОСТАЛИ
ПРИХОДИ 7,550,000 2,337,000 30.95

 Буџет Републике                 300,000 0 0.00
 Пројекти и дотације                 500,000 0 0.00
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742 Од  услуга                 500,000 46,000 9.20
744 Донације               1,850,000 70,000 3.78
745 Од чланарине               3,500,000 1,990,000 56.86

770
Меморандумске
ставке                 900,000 231,000 25.67

3
УКУПНО
ПРИХОДИ (1+2) 77,805,000 60.934,000 78.32

Процентуално остварење трошкова  у односу на план по изворима је:

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА  ЗА 2013. ГОДИНУ

КОНТО ОПИС

ПЛАНИРАНИ
БУЏЕТ ГРАДА

за 2013.години

ИЗВРШЕЊЕ  у
2013. годни %

411 Плате запослених 46,911,000 45,167,000 96.28
100 плате 46,911,000 45,167,000 96.28

412
Социјални  доприноси
послодавца 8,397,000 8,085,000 96.28

100 ПИО 5,160,000 4,968,000 96.28
200 Здравство 2,885,000 2,778,000 96.29
300 Незапосленост 352,000 339,000 96.31

413 Накнаде у натури 1,905,000 0 0.00
100 Накнаде у натури 1,905,000  0.00

414 Социјална давања запосл 550,000 163,000 29.64
300 Отпремнина 550,000 163,000 29.64

416 Награде запосленима 360,000  0.00
100 Награде запосленима 360,000  0.00

421 Стални трошкови 4,085,000 2,261,000 55.35
100 Платни промет 250,000 74,000 29.60
200 Енергија 2,930,000 1,844,000 62.94
300 Комуналне услуге 290,000 30,000 10.34
400 Услуге комуникација 360,000 245,000 68.06
500 Трошкови осигурања 175,000 0 0.00
600 Закуп 80,000 68,000 85.00
900 Остали трошкови 0   

422 Трошкови путовања 260,000 33,000 12.69
100 службени пут у земљи 260,000 33,000 12.69

423 Услуге по уговорима 1,623,000 106,000 6.53
200 Компјутерске 130,000 13,000 10.00
300 Услуге образовања 53,000 10,000 18.87
400 Информисање 980,000  0.00
500 Стручне услуге 306,000 40,000 13.07
600 Угостититељске услуге 73,000 20,000 27.40
700 Репрезентација  и поклони 76,000 21,000 27.63
900 Остале опште услуге 5,000 2,000 40.00

424 Специјализоване услуге 21,000 15,000 71.43
200 Културе    
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900 Остале 21,000 15,000  71.43

425
Текуће поправке  и
одржавање 448,000 109,000 24.33

100 Зграде 318,000  0.00
200 Опреме 130,000 109,000 83.85

426 Материјал 782,000 553,000 70.72
100 Административни 222,000 210,000 94.59
300 За усавршавње и образовање 60,000 20,000  33.33
400 Матер .за саобраћај 185,000 182,000 98.38
500 Материјал  за културу    
800 Материјал  за хигијену 90,000 22,000 24.44
900 Матер .за посебне намене 225,000 119,000 52.89

482 Порези и таксе 0 0  
100 Порез/имовину ,ПДВ,регис.аута    

483 Новчане казне и пенали 530,000 107,000 20.19
 Казне и пенали 530,000 107,000 20.19
511 Зграде и грађевински објекти 300,000 0  0.00

400 пројектно  планирање 300,000   
512 Машине и опрема 1,083,000 299,000  27,61
200 Административна 1,083,000 299,000  27.61
600 За културу    

515 Нематеријална имовина 3,000,000 1,699,000 56.63
100 Књиге и часописи 3,000,000 1,699,000 56.63

УКУПНО РАСХОДИ 70,255,000 58,597,000 83.41

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

КОНТО ОПИС
ПЛАН –остали
извори ИЗВРШЕЊЕ %

411 Плате запослених 600,000 183,000 30.50
100 Плате 600,000 183,000 30.50

412
Социјални доприноси 
послодавца 108,000 33,000 30.56

100 ПИО 66,000 20,000 30.30
200 Здравство 37,000 11,000 29.73
300 Незапосленост 5,000 2,000 40.00

413 Накнаде у натури 160,000 129,000 80.63
100 Накнаде у натури 160,000 129,000 80.63

414 Социјална давања запосл 900,000 135,000 15.00
100 Боловање 800,000 129,000  16.12
300 Отпремнина 50,000 6,000 12.00
400 Помоћ 50,000   0

416 Награде запосленима 390,000 29,000 7.44
100 Награде запосленима 390,000 29,000 7.44

421 Стални трошкови 563,000 471,000 83.66
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100 Платни промет 163,000 206,000 126.38
200 Енергија 50,000 0 0.00
300 Комуналне услуге 10,000 0 0.00
400 Услуге комуникација 249,000 246,000 98.80
500 Трошкови осигурања 70,000 19,000 27.14
600 Закуп 20,000 0 0.00
900 Остали трошкови 1,000  

422 Трошкови  путовања 345,000 331,000 95.94
100 Службени пут у земљи 170,000 233,000 137.06
200 Службени пут уиностр . 170,000 98,000 57.65
300 Службени ред.рад 5,000  

423 Услуге по уговорима 2,665,000 397,000 14.90
100 Административне 160,000   
200 Компјутерске 125,000 28,000 22.40
300 Услуге образовања 50,000 26,000 52.00
400 Информисање 1,000,000 20,000 2.00
500 Стручне услуге 910,000 258,000 28.35
600 Угостититељске услуге 190,000 2,000 1.05
700 Репрезентација и поклони 100,000 24,000 24.00
900 Остале опште услуге 130,000 39,000 30.00

424 Специјализоване услуге 25,000 20,000 80.00
200 Културе 10,000 20,000  
900 Остале 15,000   

425
Текуће поправке и 
одржавање 320,000 22,000 6.88

100 Зграде 300,000  0.00
200 Опреме 20,000 22,000 110.00

426 Материјал 499,000 116,000 23.25
100 Административни 156,000 39,000 25.00
300 За усавршавње и образовање 45,000 0  
400 Матер .за саобраћај 73,000 26,000 35.62
500 Материјал за културу 50,000   
800 Материјал за хигијену 25,000 3,000 12.00
900 Матер .за посебне намен 150,000 48,000 32.00

482 Порези и таксе 115,000 55,000 47.83

100
порез/имовину ,ПДВ, 
регистрација аута 80,000 10,000 12.50

200 таксе 35,000 45,000 128.57
483 Новчане казне и пенали 20,000 6,000 30.00
 Казне и пенали 20,000 6,000 30.00

511
Зграде и грађевински  
објекти 5,000 0  

400 Пројектно планирање 5,000   
512 Машине и опрема 630,000 0  

200 Административна 350,000 0  
600 За културу 280,000   

515 Нематеријална имовина 205,000 32,000 15.61
100 Књиге и часописи 205,000 32,000 15.61

14



 УКУПНО РАСХОДИ 7,550,000 1,959,000 25.95

У Нишу, 
11. март 2014. године

_____________________
директор Небојша Васић

Народна библиотека „Стеван Сремац“
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