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У “Анкети о Библиотечком пословању за 2016.годину”,коју сваке године 

достављамо матичној служби универзитетске библиотеке Републике српске,налазе 

се општи и сви статистички подаци о раду наше установе у 2016.години. 

Ту се налазе сви подаци који се односе на простор и опрему 

библиотеке,структуру запослених,структуру и број корисника,књижни фонд и 

обнову фонда.Затим ту су подаци о начину обраде књига и завичајне збирке. 

 

Прилог.Анкета о библиотечком пословању за 2016.годину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

НАРОДНА И УНИВЕРЗИТЕТЕСКА БИБЛИОТЕКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Јеврејска 30, БАЊА ЛУКА 

 

Татјана Дуновић 

Руководилац Матичне службе  

тел. 051/215-750, 215-859, локал 121 

факс: 051/217-040 

ел. пошта: tatjana.dunovic@nub.rs 

 

 

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ О БИБЛИОТЕЧКОМ ПОСЛОВАЊУ 

НАРОДНИХ БИБЛИОТЕКА ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

ПОДАЦИ ЗА АДРЕСАР БИБЛИОТЕКА 

 

Пуни назив библиотеке: ЈАВНА УСТАНОВА НАРОДНА 

БИБЛИОТЕКА ПРЊАВОР 

 

Датум или година оснивања: 
28.12.2007. 

Оснивач /ентитет / град / општина: 
ПРЊАВОР 

Поштански број и мјесто: 
78430 ПРЊАВОР 



Улица и број: 
ТРГ СРПСКИХ БОРАЦА 1 

Телефон: 
051/660-893 

Факс: 
 

Ел. Пошта: 
biblionpr@teol.net 

WWW адреса 
 

Име и презиме директора: 
СЛАВИША БЛАГОЈЕВИЋ 

Особа надлежна за матичне послове: 
ДАНИЈЕЛА ВУКОВИЋ 

Број радних дана библиотеке у недјељи: 
5 

Радно вријеме за кориснике 

- радним даном: ОД 07:00 ДО 15:00 

- суботом:  

 

МАТИЧНИ БРОЈ   

1 1 0 5 1 3 8 3 

 

 

ПОДАЦИ О ОПШТИНИ 

Број становника: 
 

Навести извор података за број становника: 
ОПШТИНА ПРЊАВОР 

Проценат корисника библиотеке у односу на број 

становника:  

 

 

ВРСТА ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИЈИ 



 

Самостална: 
�  

У саставу: 
 

 
 

Друго: 
 

 

 

ВРСТА ПРЕМА ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

Национална библиотека: 
 

Народна/Јавна библиотека: 
�  

Матична библиотека: 
 

Библиотека високошколске установе 
 

      -  Универзитетска: 
 

      -  Библиотека факултета, умјетничке академије, високе     школе, 

института и катедре унутар универзитета:  

Школске библиотеке (средња и основна школа): 
 

Специјална библиотека 
 

- за лица са посебним потребама:  

Вјерска библиотека: 
 

Библиотека у саставу предузећа – установа: 
 

БИБЛИОТЕЧКА МРЕЖА 

Број огранака библиотеке: 
 

Број школских библиотека: 
8 ОШ; 2 СШ 

Број факултетских библиотека: 
 



Број специјалних библиотека: 
 

Број народних библиотека у оквиру матичне дјелатности: 
 

Укупан број библиотека у мрежи о којима се воде потребни 

регистри:  

БИБЛИОТЕЧКИ ПРОСТОР 

Да ли је објекат намјенски грађен за библиотеку? 
НЕ 

Да ли библиотека има засебну зграду? 
НЕ 

Површина библиотеке [m
2
]: 

262 

Укупан број просторија: 
5 

Одјељење за одрасле 

- Површина одјељења [m
2
]: 122 

- Број просторија: 2 

- Површина читаонице [m
2
]: 26 

- Број читаоничких мјеста: 10 

Одјељење за дјецу 
 

- Површина одјељења [m
2
]: 49 

- Број просторија: 1 

- Површина читаонице [m
2
]: 15 

- Број читаоничких мјеста: 8 

Површина магацина за фондове [m
2
]: 

47 

Површина изложбеног простора [m
2
]: 

 

Ако библиотека има још нека одјељења, унијети податке (назив, број и површина) 

 
 

 
 



ОПРЕМА БИБЛИОТЕКЕ 

Библиотечка опрема 

Полице за монографске публикације [m]: 
466,25 

Полице за серијске публикације [m]:  
 

Полице/ормари за осталу грађу [m]:  
 

 

Рачунарска и техничка опрема 

Рачунари: 
1 

Скенери: 
 

Штампачи: 
1 

Видео пројектори: 
 

Апарат за фотокопирање: 
 

Назив програма за библиотечко пословање: 
 

Интернет приступ (да|не): 
ДА 

- Интернет приступ за кориснике библиотеке (да|не): НЕ 

- Веб странице библиотеке (да|не): НЕ 

 

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 

Укупан број запослених у библиотеци:  
3 

 

Библиотечки кадар 

Укупан број стручног кадра у библиотеци: 
1 

Доктори наука: 
 

Магистри библиотекарства и информатике: 
 

Магистри других научних дисциплина: 
 



Дипломирани библиотекари 

- са положеним стручним испитом:  

- без положеног стручног испита:  

Библиотекари 

- са положеним стручним испитом: 1 

- без положеног стручног испита:  

Виши књижничари 

- са положеним стручним испитом:  

- без положеног стручног испита:  

Књижничари са завршеном средњом школом библиотекарског смјера 

- са положеним стручним испитом:  

- без положеног стручног испита:  

Књижничари 

- са положеним стручним испитом: 1 

- без положеног стручног испита:  

Књиговесци: 

 

Остали кадар 

Општи и правни послови: 
1 

Информационе технологије: 
 

Техничко особље: 
 

 

ФОНДОВИ БИБЛИОТЕКЕ 

Монографске публикације 

Број књига у штампаном облику (укупан број): 
36.609 

- Књиге за одрасле: 27.082 

- Књиге за дјецу: 8.988 

- Књиге на страним језицима: 360 

- Стара и ријетка књига: 179 

- Рукописна грађа (број јединица):  



 

Серијске публикације 

Укупан број наслова: 
на 

српском 

језику 

на 

страним 

језицима 

-  новина   

- часописа 7  

 

Укупан број годишта: 
  

- новина   

- часописа   

 

Укупан број примјерака: 
  

- новина   

- часописа 33  

 

Некњижна грађа (укупан број) 

Картографска грађа (гео. карте, алтаси, планови): 
 

Музикалије (нотни записи): 
 

Филм и видео снимци: 
 

Звучна грађа: 
 

Визуелна грађа  
 

- плакати  

- разгледнице  

- фотографије  

- графичка грађа  

Електронске публикације (за коришћење потребан PC): 
 

Микроформе: 
 

Остало: 
 

 



Ревизија књижног фонда 

Да ли је урађена ревизија (да|не): 
ДА 

- Ако је да, година када је урађена задња ревизија: 2008 

 

 

ЗАВИЧАЈНА ЗБИРКА  

 

 Територија са које се сакупља грађа за завичајну збирку 

 

  ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 

 

 

Година почетка прикупљања завичајне грађе 
2008 

Смјештаја фонда завичајне збирке 

- УДК  (да|не):  

- Numerus currens (да|не):  

 

Завичајна збирка – Структура фонда 

Монографске публикације 

Књиге: 
628 

Сепарати: 
 

Каталози изложби: 
 

Туристички водичи: 
 

Остало: 
 

 
 

Магистарски радови: 
 



Докторске дисертације:  
 

 

Стара и ријетка књига 

 

Стара књига: 
179 

Ријетка књига: 
 

Минијатурна књига (77x77x77 mm): 
 

Библиофилска издања: 
 

 

Серијске публикације (број наслова) 

Новине: 
 

Часописи: 
 

Годишњаци: 
 

Билтени: 
 

Алманаси: 
 

Календари: 
 

Извјештаји: 
 

Остало: 
 

 

Исјечци из штампе ван територије завичаја: 
 

 

Остала грађа 

Картографска грађа: 

географске карте: 
 

    атласи: 
 

    планови града: 
 



 

Музикалије: 

    штампане:  

    рукописне:  

 

Некњижна грађа 

 

    грамофонске плоче  
 

    касете 
 

    видео касете 
 

    филмови 
 

    дијафилмови 
 

    слајдови 
 

    фотографије 
 

    разгледнице 
 

    плакати 
3 

    леци 
 

    позивнице 
 

    проспекти 
 

    програми манифестација 
 

    електронски извори (захтијева        

      коришћење PC-а) 
 

    графичка грађа (граф. листови,  

       граф. мапе, гравире,   

       бакрорези, цртежи и др.) 

 

 

Рукописна грађа о завичају 

    дневници  

    мемоари  



    преписка  

    биљешке  

    рукописи (машином или руком)  

    заоставштина  

 

Службени документациони 

материјал 

   општинских органа  

   установа  

  школа  

   удружења и друштава  

 

Остало 

Стрип 31 

  

  

Завичајна збирка – Набавка и обрада 

Начин набавке 

   обавезан примјерак (да|не): 
НЕ 

   куповина (да|не): 
НЕ 

   поклон (да|не): 
ДА 

   размјена (да|не): 
НЕ 

 

Инвентарисање 

  у оквиру остале грађе (да|не): 
НЕ 

  посебно у једној књизи (да|не): 
ДА 

  посебне књиге за сваку врсту грађе (да|не): 
НЕ 



       Каталози 

   Лисни 

алфабетски (да|не):  

предметни (да|не):  

стручни (да|не):  

топографски (да|не):  

серијских публ. (да|не):  

   Електронски (да|не): 
ДА 

 

Завичајна збирка – Простор и кадар 
 

Простор је посебно издвојен (да|не): 
ДА 

 

Површина завичајног фонда у м
2
: 

10 

- број просторија 1 

 

Број радника завичајног фонда 
 

- са високом спремом: 1 

- са вишом спремом:  

- са средњом спремом:  

Легати 

назив легата број јединица 

1.   

2.   

3.   

 

Библиотеке цјелине 

назив или опис збирке број јединица 

1.   

2.   

3.   



СМЈЕШТАЈ И ПРИСТУП ФОНДУ 

 

Систем смјештаја фонда 

- УДК  (да|не): ДА 

- Numerus currens (да|не):  

Приступ фонду: 
 

- слободан ДА 

- затворен  

 

ВРСТЕ ИНВЕНТАРА И КАТАЛОГА 

Књиге инвентара се воде: 

- за монографске публикације (да|не): ДА 

- за серијске публикације (да|не): ДА 

- за стару и ријетку књигу (да|не): ДА 

- за рукописе (да|не):  

- за картографску грађу (да|не):  

- за музикалије (да|не):  

- за звучну грађу (да|не):  

- за филм и видео снимке (да|не):  

- за визуелну грађу (да|не):  

- за електронске публикације (да|не):  

 
 

 

Лисни каталози 

За монографске публикације: 

- алфабетски (да|не): 
 

- стручни (да|не): 
 

- предметни (да|не): 
 

- топографски (да|не): 
 



- насловни (да|не): 
 

За серијске публикације: 

- стручни (да|не): 
 

- насловни (да|не): 
 

- картотеке за новине (да|не): 
 

- картотеке за часописе (да|не): 
 

 

Електронски каталози 

Назив програма за библиотечко пословање: 
 

WINISIS 

 

Називи база података које библиотека формира: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број записа монографских публикација: 
 

Број записа серијских публикација: 
 

Аналитичка обрада чланака (број записа): 
 

 

ПОСЛОВАЊЕ БИБЛИОТЕКЕ У 2016. ГОДИНИ 

ОБНОВА ФОНДОВА БИБЛИОТЕКЕ У 2016. ГОДИНИ 

Монографске публикације на српском језику 

Укупан број набављених публикација: 
262 



- Набављено куповином: 69 

- Набављено поклоном: 193 

- Набављено размјеном:  

- Набављено обавезним примјерком:  

 

Монографске публикације на страним језицима 

Укупан број набављених публикација: 
 

- Набављено куповином:  

- Набављено поклоном:  

- Набављено размјеном:  

- Набављено обавезним примјерком:  

 

Серијске публикације на српском језику 

 

Укупан број набављених публикација (примјерци): 
новине часописи 

- Набављено куповином:   

- Набављено поклоном:   

- Набављено размјеном:   

- Набављено обавезним примјерком:   

Укупно: 
  

 

Серијске публикације на страним језицима 

Укупан број набављених публикација (примјерци): 
новине часописи 

- Набављено куповином:   

- Набављено поколоном:   

- Набављено размјеном:   

- Набављено обавезним примјерком:   

Укупно: 
  

 

 



Укупан број набављених наслова: 
новине часописи 

- број набављених постојећих наслова   

- број набављених нових наслова (који се у библиотеци 

појављују први пут) 
  

 

Остала грађа 

Укупан број набављене грађе: 
31 

- Набављено куповином:  

- Набављено поклоном: 31 

- Набављено размјеном:  

- Набављено обавезним примјерком:  

 

КОРИСНИЦИ БИБЛИОТЕКЕ 

Укупан број уписаних корисника у 2016. години: 
936 

Структура корисника (број): 

- дјеца предшколског узраста: 19 

- ученици основних школа: 393 

- ученици средњих школа: 237 

- студенти: 41 

- остали: 246 

- колективно чланство: 5 

Укупан број посјета: 
5993 

 

Коришћење библиотечке грађе и услуга током 2016. године  

 

Број позајмљених књига за одрасле: 
3893 

Број позајмљених књига за дјецу: 
1590 

 

 



Број коришћених монографских публикација (у читаоницама): 
 

- за одрасле:  

- за дјецу:  

 

Број коришћених серијских публикација: 
 

- новине:  

- часописи:  

 

Остала грађа: 
 

 

Базе података које се користе у библиотеци: 
 

- на CD-ROM (да|не):  

- дигитална библиотека (да|не):  

- on line базе података (да|не):  

 

Расходована библиотечка грађа током 2016. године 

 

- монографске публикације (број примјерака)  

- серијске публикације (број годишта)  

- некњижна грађа (број примјерака)  

 

Међубиблиотечка позајмица током 2016. године 

 

У земљи 

 

послатих публ./копија у домаће библиотеке  

примљених публ./копија из домаћих библиотека 2 

Са 

иностранством 

 

послатих публ./копија у иностране библиотеке  

примљених публ./копија из иностраних библиотека  



 

Дигитализација 

 

Да ли библиотека ради дигитализацију? 

• да 

• не 
Колико је корисника користило дигитализовану грађу у току године извјештавања? ------- 

 

 

ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ 

 

Да ли се библиотека бави издавачком дјелатношћу  (да|не): 
НЕ 

 

Издато у 2016. години: Број наслова Тираж 

Монографске публикације:     

Периодичне публикације (часописи, гласници, 

годишњаци, билтени): 
  

Библиографије:   

Каталози изложби:     

Плакати:     

Позивнице:     

Остало:   

 

УКУПНО: 

  



КУЛТУРНА ДЈЕЛАТНОСТ 

Број манифестација током 2016. године: 
 

- књижевне вечери:  

- промоције: 3 

- предавања: 1 

- изложбе:  

- радионице: 
2 ПУТА 

СЕДМИЧНО 

- трибине:  

- остало: 1 

МЕЂУНАРОДНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ 

Да ли је библиотека члан неке међународне институције   (да|не): 
НЕ 

Да ли је библиотека члан Друштва библиотекара Републике Српске 

(да|не): ДА 

 

 

ДЕТАЉИ О ПОПУЊАВАЊУ ОБРАСЦА 

 

Датум и мјесто:  19.01.2017. године. Прњавор 

 

Име и презиме лица које је попунило анкетни лист: ДАНИЈЕЛА ВУКОВИЋ 

 

Потпис одговорног лица који потврђује дате податке: СЛАВИША БЛАГОЈЕВИЋ    

 

М.П. 

 

 

 



ЈУ Народна библиотека Прњавор у оквиру својих задатака,у протеклом 

периоду је урадила следеће: 

 

-Одржана и унапријеђена сарадња са свим основним и средњим школама на 

подручју Општине Прњавор. 

-21.02.2016.године,обиљежен Међународни дан матерњег језика 

-14.03.2016.године,у поводу 24.марта дана Општине,смо организовали 

промоцију стрипа у сарадњи са стрип часописом девета димензија из бања 

Луке.Поводом ове манифестације смо,такође промовисали прњаворски стрип 

магазин КУНОВА,чији је аутор Кнежевић Здравко,наш суграђанин. 

-31.03.2016.године,по други пут,а у оквиру обиљежавања дана општине,смо 

организовали такмичење ученика у литерарним радовима поезије и прозе,на тему 

УЛАЗАК У ЦАРСТВО КЊИГА.овом приликом смо угостили ученике из Основне школе 

“Иво Андрић” из Кулаша. 

- 02.04.2016.године,обиљежен Међународни дан дјечије књиге 

-23.04.2016.године,обиљежен Свјетски дан књига и ауторских права 

-06.05.2016.године,смо добили донацију од дрвне индустрије “СТАНДАРД” из 

Прњавора.Донација се огледа у 15(петнаест) комплета полица за дјечије одјељење. 

27.06.2016.године,смо по први пут организовали МИНИ ШКОЛУ СТРИПА.ову 

мини школу стрипа је водио наш,већ поменути,суграђанин Кнежевић 

Здравко.Морамо напоменути да смо имали 15(петнаест) полазника-члнова,мини 

школе стрипа. 

-26.08.2016.године,у просторијама наше библиотеке је уприличен званичан 

пријем дјеце са Косова и Метохије,који су били у седмодневној посјети Репубици 

српској односно Прњавору. 

Поред званичног пријема дјеце с Косова и Метохије,смо угостили младу 

књижевницу Зорану Кошпић из Градишке. 

-08.09.2016.године,обиљежен Међународни дан писмености 

-28.09.2016.године,смо организовали промоцију књиге “ЕНЕРГИЈА ПЕЧЕНИХ 

ВОЛОВА” аутора др Раде Дујаковића из Бања луке. 

 



-20.11.2016.године,смо обиљежили међународни дјечији дан права,или 

познатије дјечија недјеља. 

-29.12.2016.године,смо на позив фондације “Кемал Бакаршић” из 

сарајева,гостовали у Сарајеву при чему смо добили вриједну донацију књига.Број 

књига које смо добили од поменуте фондације је 298 примјерака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Поред поменутих активности,успоставили смо календар бесплатних 

учлањења за 2017.годину,као и документ о висини чланарине за 2017.годину,који је 

подржан и од стране Управног одбора Ју Народна библиотека Прњавор. 

 

Прилог:КАЛЕНДАР БЕСПЛАТНИХ УЧЛАЊЕЊА ЗА 2017.ГОДИНУ 

Прилог:ЧЛАНАРИНА ЗА 2017.ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЈУ Народна библиотека 

Прњавор 

Трг српских бораца,1 

Датум:26.12.2016.године 

Број:102/16 

 

 

 

КАЛЕНДАР БЕСПЛАТНИХ УЧЛАЊЕЊА 

 

На састанку Управног одбора ЈУ Народна библиотека Прњавор 

26.12.2016.године,утврђен је календар бесплтних учлањења. 

Овај календар је симболично сведен на један дан бесплатних учлањења и то: 

 

-Међународни дан Матерњег језика 21.фебруар 

 

Датум бесплатног учлањења је утврђен за одјељење за дјецу и одрасле. 

 

 

 

Директор                                                                Предсједник УО ЈУ  

Благојевић Славиша                             Народна библиотека Прњавор 

проф.фил.и соц.                                                     Грумић Зоран 



 

ЈУ Народна библиотека 

Прњавор 

Трг српских бораца 1 

Датум:2612.2016.године 

Број:100/16 

 

На основу члана 42.статута ЈУ Народна библиотека Прњавор,директор доноси 

одлуку о висини чланарине за 2017.годину.Одлука је прихваћена од стране УО ЈУ 

народна библиотека прњавор. 

 

Чланарина за 2017.годину-дјечије одјељење 

 

-Дјеца погинулих бораца-бесплатно 

-Дјеца с посебним потребама-бесплатно 

-Одлични ученици-1 КМ 

-Остали-5КМ 

 

 

 

 

 

Директор                                                                 Предсједник УО ЈУ  

Благојевић Славиша                                Народна библиотека Прњавор 

проф.фил.и соц.                                                         Грумић Зоран 



 

 

ЈУ Народна библиотека 

Прњавор 

“Трг српских бораца” 1 

Датум:26.12.2016.године 

Број:101/16 

 

На основу члана 47.Статута ЈУ Народна библиотека Прњавор,директор доноси одлуку 

о висини чланарине за 2017.годину. 

 

Чланарина за 2017.годину-одјељење за одрасле 

 

 

1.Породице погинулих бораца-бесплатно 

2.РВИ-бесплатно 

3.Ученици (одлични ученици,остали ученици)-5КМ 

4.Одлични ученици-5 КМ 

5.Студенти-5КМ 

6.Пензионери-1КМ 

7.Остали (радници..)-10 КМ 

 

    

Директор                                                                                  Предсједник УО ЈУ 

Благојевић Славиша                                              Народна библиотека Прњавор 

                проф.фил.и соц.                                                                         Грумић Зоран 



 

У претходној години је учлаљено 936 чланова,на оба одјељења.Циљ нам је да у 

следећој години повећамо број корисника. 

 

Подаци о броју учлањених за 2016.годину су следећи: 

 

Структура корисника: 

 

-Дјеца предшколског узраста-19 корисника 

-Ученици основних школа-393 корисника 

-Ученици средњих школа-237 корисника 

-Студенти-41 корисник 

-Остали-246 корисника 

-Колективно чланство-5 корисника 

 

Укупан број посјета за 2016.годину је 5993 посјетиоца 

 

Број позајмљених књига на одјељењу за одрасле:3893 

Број позајмљених књига на одјељењу за дјецу:1590 

 

 

 

 

 

 



ФИНАНСИЈКИ ИЗВЈЕШТАЈ 

 

 

На основу одобрења Општине Прњавор,буџет ЈУ Народна библитека за 

2016.годину је био 12.100КМ. 

Утрошено буџетских средстава по позицијама у 2016.години: 

412200-Расходи по основу утрошка енергије…-2.738,90 КМ 

412300-Расходи за режијски материјал-50,30КМ 

412500-Расходи за текуће одржавање-1.728,09КМ 

412700-Расходи за стручне услуге-3.000,00КМ 

412900-Остали непоменути расходи-821,42КМ 

511300-Набавка опреме-884,67КМ 

 

Укупно утрошено у 2016.години  9223,38 КМ или 76,28% од укупног буџета. 

 

Укупан број прихода у 2016.години је 960КМ или процентуално 7,93% 

Приход је мањи из разлога што смо у претходној години имали више 

бесплатних учлањена,што је кориговано за 2017.годину. 

 

 

           Директор:                                                          Предсједник УО ЈУ 

Благојевић Славиша                                Народна библиотека Прњавор 

      проф.фил.и.соц.                                                      Грумић Зоран 

 

 


