
На основу члана 34.Статута Јавне установе Народна библиотека 

“Прњавор”,број:12/17 од 07.03.2017.године,Управни одбор, на сједници одржаној 

12.03.2018.године, је усвојио: 

 

 

ПРОГРАМ РАДА ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА “ПРЊАВОР” ПРЊАВОР ЗА 2018.ГОД. 

И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНА ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА “ПРЊАВОР” ЗА 2018.ГОД. 

 

Програм рада Јавне установе Народна библиотека Прњавор за 2018.годину 

одређен је обавезама извршавања функција утврђених законом и потребама 

корисника,али и простором у коме ради и економским условима. 

Као јавна библиотека она је установа културе која свим грађанима обезбјеђује 

библиотечко-информационе услуге путем приступа различитим изворима 

информација и њихово кориштење,у циљу задовољавања њихових 

културних,информационих,научних,образовних и рекреативних потреба. 

Извори информација у Библиотеци подједнако су доступни свим грађанима 

без обзира на расу,националност,старосну доб,језик,вјеру,економски и радни статус 

као и образовни ниво. 

ЈУ Народна библиотека “Прњавор” Прњавор,је јавна установа која је 

културно,информационо и образовно средиште за становнике и територију 

Општине Прњавор,као и шире. 

Дјелатност ЈУ Народна библиотека “Прњавор”,обухвата: 

-пружање услуга корисницима, 

-омогућавање приступа библиотечко-информационој грађи, 

-давање информација о библиотечко-информационој грађи, 

-помоћ корисницима при избору библиотечко-информационе грађе, 

-вођење документације и статистике о библиотечко-информационој грађи и 

корсницима, 

-омогућавање позајмице библиотечко-информационе грађе, 

-израду,набавку,стручну обраду,чување и заштиту библиотечке грађе, 



 

ЈУ Народна библиотека “Прњавор” различитим облицима дјеловања подстиче 

код свих категорија становништва,почев од предшколског,кориштење библиотеке и 

библиотечко-информационе грађе.Библиотека води завичајну збирку,што је основна 

обавеза сваке јавне библиотеке.Из тога разлога истражује,прикупља,обрађује,чува и 

даје на кориштење прикупљену грађу о историји,друштвеном и културном развитку 

подручја на коме дјелује. 

ЈУ Народна библиотека је основана 1947.године,а све до 2009.године је 

дјеловала у оквиру ЈУ Центар за културу Прњавор.Промијенила је више локација у 

својој историји,а тренутно се налази на локацији “Трг Српских бораца” 1. 

Библиотека је основана одлуком Општине Прњавор 2009.године и уписана у 

судски регистар Основног суда у Бања Луци,број:071-0-Рег-002648. 

Радно вријеме библиотеке је од 07.00-15:00 часова,од понедјељка до петка. 

Најзначајнија диференцијација послова је на библиотечкој дјелатности. 

 

Библиотечка дјелатност је основна дјелатност ове установе и у наредном 

периоду ће се одвијати кроз рад на: 

-Одјељењу за одрасле 

-Одјељењу за дјецу 

-Одјељењу завичајне збирке 

Одјељење за одрасле читаоце посједује богату грађу за 

средњошколце,студенте,пензионере,раднике као и стручну литературу која је 

читаоцима свакодневно на располагању заједно са општом и студијскокм 

читаоницом. 

У овом одјељењу ради један библиотекар са положеним стручним испитом 

који ће у наредном периоду обављати следеће послове: 

-пратити издавачку дјелатност и захтјеве и интересе корисника, 

-током рада пратити и издвајати оштечену литературу, 

-излагати нову литературу, 

-обиљежавање годишњица и јубилеја, 

-вођење документације и статистике о читаоцима  

У овом одјељењу ће се кроз разне културне манифестације,као и 

раније,сарађивати са професорима,наставницима,ученицима свих школа на подручју 



наше општине,медијима,књижевницима и локалном заједницом,а све у циљу 

промовисања библиотечких дјелатности. 

Читаоница располаже са 10 мјеста за читање и литературом која је доступна 

свим корисницима читаонице.Обезбиједиће се потребан 

материјал,литература,намијењен просвјећивању и образовању као и друштвеном и 

стручном информисању и разоноди становника општине. 

Запослени ће редовно присуствовати стручним семинарима и 

предавањима,као и сајмовима књига. 

Корисници плаћају чланарину на годишњем нивоу,у висини од 10 

КМ,пензионери 1 КМ,студенти 5 КМ,док су породице погинулих бораца и ратни војни 

инвалиди ослобођени плаћања. 

 

 У одјељењу за дјецу ради један библиотекар са положеним стручним 

испитом,који ће и у наредном периоду пружати следеће услуге: 

-упис читалаца током године 

-опслуживање читалаца литературом овисно од узраста и потребе дјетета 

-одржавање књижног фонда 

-праћење стања књига и попис које треба расходовати 

-праћење захтјева читалаца у погледу планирања набавке нових 

библиотечких јединица 

-вођење статистике и други администартивни послови 

-организовање едукативно-забавних програма за најмлађе 

Библиотека је најважнији носилац културних активности намијењених 

најмлађим читаоцима,јер се кроз разне играонице,радионице и сл.,остварује приступ 

културним информацијама,а самим тим дјеца се друже,осамостаљују,уче да дијеле и 

развијају поштовање. 

Због свега тога се трудимо,што ћемо и у даљем периоду практиковати,да у 

нашој установи најмлађе привучемо разним манифестацијама и збивањима за дјецу. 

Познато је да најзначајније вриједности о култури дјеце поред породице,има и 

локална заједница и њене образовне  установе уз чије културне програме дјеца 

одрастају,стичући знања и навике о понашању које ће практиковати у животу. 

Библиотека је једина установа која услужује дјецу предшколског узраста,а то 

је веома важно јер се у том узрасту стичу стваралачке навике,а најмлађи корисници 



одрастају уз љубав према књизи,знању и библиотеци,а самим тим расте културни 

потенцијал средине. 

Поред текућих послова,у оквиру овог одјељења ће се у наредном периоду 

радити у дјечијој радионици,која се показала веома успјешном  која траје девет 

година,а тражена је од стране дјеце и родитеља.Програм у радионици је конципиран 

да се подстакне дјечија креативност кроз игру,причу и машту. 

Такође за дјецу свих узраста ће бити организована,трећа по реду,мини школа 

стрипа,која се такође показала веома занимљивом и успјешном. 

               У оквиру радиони,како би дјеца могла да искажу своју креативност,биће 

организовано: 

-причање и цртање прича 

-постављање изложбе дјечијих ликовних радова 

-Организовање сусрета са писцима и глумцима 

-обиљежавање дјечије недјеље у периоду од  01.10-05.10.текуће године. 

Обнова фонда се планира на основу материјалних могућности и донација,а 

биће прилагођена корисницима овог одјељења и то од сликовница за најмлађе па до 

лектире  у складу са Наставним планом и програмом основних школа. 

 

Реферат завичајне збирке посједује скроман,али вриједн,број завичајне 

грађе која ће се и у наредном периоду прикупљати и обрађивати.У овом одјељењу 

послове обавља један библиотекар,и то библиотекар који обавља послове на 

дјечијем одјељењу. 

Прикупљање завичајне збирке путем поклона,донације и куповином,у 

наредном периоду ће бити од великог значаја за ову збирку. 

 

Културне манифестације 

Као и до сада библиотека ће одржавати разне промоције књига и књижевних 

вечери,која располаже са 30 мјеста. 

Библиотека ће својим,како културним тако и информативним радом,бити 

усмјерена на задовољавање растућих,општих,културних и стручно-информативних 

потреба грађана наше општине. 

У тежњи за подизањем квалитета и разноврсности услуга установе,велика 

пажња ће се посвећивати организовању догађаја,односно,културних 

манифестација,тако да ће у наредном периоду Библиотека обиљежавати: 



-међународни дан матерњег језика 

-свјетски дан књиге и свјетски дан ауторских права 

-књижевне вечери и промоције 

-дјечију недјељу 

-трећу школу мини стрипа 

-одлазак на међународни сајам књига у Београду 

-и друге манифестације које су значајне за библиотеку 

Сваки догађај биће пропраћен промотивним 

материјалом:плакати,обавјештењима за штампу и путем интернета. 

У наредном периоду ће се радити на: 

-подстицању и развоју општег образовања становништва на подручју 

општине 

-попуњавање библиотечког фонда 

-развоју културних потреба 

-унапрељење библиотечке дјелатности на подручју општине 

-заштити библиотечке грађе 

-ревизији библиотечког фонда. 

Библиотека ће и у наредном периоду одржати сарадњу са:органима локалне 

власти,Министарством просвјете и културе Републике Српске,ЈУ Центром за културу 

Прњавор,Матичном библиотеком Бања Лука,Основним и средњим школама са 

подручја наше општине,библиотека у ссусједним општинама те разним средствима 

информисања и др. 

Финансијски план ЈУ народна библиотека Прњавор за 2018.годину 

Средства за несметан рад ЈУ Народна библиотека Прњавор су обезбијеђена,за 

лична примања, од стране Министарства просвјете и културе републике Српске у 

висини од 61.200,00 КМ. 

Оперативни буџет за библиотеку за 2018.годину, који је одобрен од општине 

Прњавор износи 9.800,00КМ,и ова средства ће бити искориштена на следећи начин 

по предвиђеним позицијама: 

 



ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018.ГОДИНУ 

Позиције РАСХОДИ Износ у КМ 

412200 Расходи по основу утрошка 

енергије,комуналних 

комуникационих и 

транспортних услуга 

 

3400  

412300 Расходи за режијски материјал 500 

412500 Расходи за текуће одржавање 2000 

412700 Расходи за стручне услуге 2000 

412900 Остали непоменути расходи 1100 

511300 Набавка опреме 800 

УКУПНО ЗА 2018.ГОДИНУ 9800 

 

Планирани приходи,који се искључиво остварују путем наплате чланарине,су планирани у висини 

од 1.500,00 КМ. 

 

 

 

 

                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК УО 

                                                                               ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ПРЊАВОР 

                                                                                                      Грумић Зоран 

                                                                                             ____________________________ 


