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1.Подносилац извјештаj 

 

2.Период за који се подноси извјештај 

   

3.Законски основ 

 

 

4.Основни подаци о организацији  

* Библиотека је основана Одлуком Скупштине и Општине Прњавор, број 01-02292-

1/ 28.12.2007.године. Библиотека је правно лице са статусом јавне установе која обавља 

библиотечко-информациону дјелатност. Библиотека је правно лице уписано у регистар 

Основног суда у Бањој Луци у регистарски уложак број: 071-0-Reg-002648. Пуни назив 

установе гласи: Јавна установа Народна библиотека Прњавор са потпуном одговорношћу. 

Библиотека је основана 1947.године, а све до 2009.годинеје дјеловала у оквиру ЈУ Центра 

за културу Прњавор, са сједиштем на адреси Трг српских бораца рој 1. 

* Радно вријеме библиотеке је од 07:00 – 15:00 часова, од понедјељка до петка. 

* Установа обавља следеће дјелатности: 

� 91.01 Дјелатност библиотека и архива; 

� 58.11 Издавање књига; 

� 58.13 Издавање новина; 

� 58.14 Издавање часописа и периодичних публикација и  

� 59.20 Дјелатност снимања звучних записа и издавање музичких записа. 

*  Расположиви људски ресурси: 

Редни број Опис Број радника по календарским годинама 

2016. година 

 

2017. година 2018. година 

1. ВСС 3 3 3 

 Укупан број радника 3 3 3 
 

Табела број 1. Расположиви људски ресурси у ЈУ Народна библиотека Прњавор 

Јавна установа Народна библиотека Прњавор  

Годишњи 

Закон о библиотечком пословању Министарства просвјете и културе Републике 

Српске (44/16), Статут ЈУ Народна библиотека Прњавор ( број 12/18) 
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Запослени у библиотеци су обавезни да се укључују у програм континуираног и 

перманентног професионалног образовања и усавршавања у области библиотекарства, 

информационих и других друштвених интердисциплинарних наука које се тичу 

дјелатности библиотеке. У ЈУ Народној библиотеци Прњавор запослена су два 

библиотекара са положеним стручним испитом из области библиотекарства. 

На одјељењу за одрасле библиотекари су обављалислиједеће послове: 

� Пратили издавачку дјелатност и захтјеве корисника; 

� Пратили и издвајали оштећену литературу; 

� Излагали нову литературу; 

� Учествовали у обиљежавању дешавања у библиотеци, као и  

� Вођење документације и статистике читалаца. 

На одјељењу за дјецу ради један библиотекар са положеним стручним испитом, 

који је обављао послове: 

� Уписа нових корисника током године; 

� Опслуживања читалаца литературом и савјетодавно сугерисао на одабир 

литературе у зависности од потребе и доби дјетета; 

� Прати одржавање књижног фонда; 

� Пратио захтјеве корисника библиотеке, водио евиденцију најчитанијих 

наслова за дјецу, као и потребе за новом литературом; 

� Организовање и одржавање едукативних радионица ... 

* Материјални ресурсиБиблиотека располаже са 262m²простора и подијељена је на 

одјељење за одрасле и одјељење за дјецу, с тим да се на одјељењу за одрасле налази богат 

фонд књига за средњошколце, студенте, пензионере, раднике, као и стручна литература 

која је читаоцима свакодневно на располагању.На наведеном одјељењу се налази и грађа 

које се чува у читаоници библиотеке и не износи се ван простора исте. Простор читаонице 

је адаптиран и за мање промоције.Унутар наведеног простора се располаже са 466.25 

дужних метара полица за књиге, као и са опремом неопходном за одвијање свакодневних 

радних обавеза: ( два рачунара и штампач). Библиотека располаже са укупно 36.328, на 

одјељењу за дјецу 9231, а одјељење за одрасле 27.097. 

5.Услуге које је библиотека пружала корисницима током 

2018.године 

 У циљу обављања функције јавне библиотеке у складу са законом ЈУ Народна 

библотека Прњавор је у 2018.години обављала: 

Прикупља, стручно обрађује, чува и обнавља библиотечку грађу  
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 Током 2018.године набављено је преко 278 нових наслова, наведене књиге су 

набављене једнимдијелом из властитих средстава финансирања, док је велика већина 

обновљена захваљујући донацијама наших суграђана, као и донацијом од стране 

Аустријске библиотеке чиме је обновљена литература на њемачком језику. Имали смо и 

веће донације књига на другим језицима, а заступњени су на нашем говорном подручију. 

Дјечије одјељење је богатије литературом на руском језику.Одјељење за одрасле је 

богатије за пар наслова из области теологије које нам је донирао Манастир 

Ступље.Завичајна библиотека је богатија за 22наслова, па их тренутно има 

инвентарисаних 657 ; 

 

Организује културно-просвјетне активности за лични и креативни развој дјеце и младих 

путем креативних радионица  

 

� Већ дужи низ година у библиотеци се одржавају едукативне радионице за дјецу 

предшколског и школског узраста, па је та активност настављена и ове године. Са 

дјецом ради дип.педагог који радионице прилагођава и реализује у зависности од 

узраста дјеце која похађају дату радионицу, али основни циљ радионице је 

првенствено да се дјеца кроз игру и на њима занимљив начин упознају са словима, 

бројевима, као и да се социјализују и стекну основне радне навике. 

 

� Одржана је и трећа школа стрипа за школску дјецу и омладину, гдје су могли да 

науче основе стрипа , као и да се упознају са новим издањима из свијета стрипа; 

 

� Креативна радионица „Мале књиге и велике пјесме“ са пјесником Аднаном 

Селимовићем, намијењена дјеци. 

 

� Посјете малишана из локалних вртића, који су током посјете могли да се упознају 

са библиотеком и свим оним чиме се ова установа бави. 

 

�  У ЈУ НароднојбиблиотециПрњавор, одржанесурадионице полазника „Glossa-

centarazanjemačkijezik„ , 

томприликомсусеупозналисапостојећомлитературомнањемачкомјезику, гдје 

јеcвакоодњихјезавирио у свијеткњигепосвомизбору.Називрадионицајебио 

"Књигенисусаморијечи". Захваљујући колегама из Gloseдобили смо већу донацију 

књига из Аустријске библиотеке. 

 

. 
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� У склопу обиљежавања дјечије недјеље угостили смо дјецу из Дневног центра 

„Невен“ гдје су провели послијеподне у просторијама библиотеке, читали, бојили и 

научили понешто ново из свијета књиге.  

Учествује  међубиблиотекачкој позајмици библиотечке грађе  

 

� Током 2018.године реализовано је пар међубиблиотечких позајмица библиотечке 

грађе са библиотекама у окружењу; 

 

Пружа културне и друге друштвене услуге на начин непосредног приступа свим врстама 

знања и информација  

 

� У 2018.години организовано је у просторијама библиотеке предавање на тему 

„Планинарење“ у сарадњи са Планинарским друштвом „Корак више“ намијењено 

ученицима IV разреда Средње школе „Иво Андрић“ Прњавор, гдје су могли да 

науче и спознају о планинарењу, пошумљавању, екологији и самом односу према 

окружењу. Предавању је присуствовало одјељење пољопривредне школе, а 

одржано је 18.10.2018.године. Како смо имали прилику да се иформишемо од 

чланова планинарског друштва, спровели су са ученицима поменутог разреда 

одлазак на заједничко планинарење. 

 

� Књига на поклон је била једна од активности гдје смо имали намјеру да малишане 

и наше најмлађе читаоце подстакнемо да размишљају колики је то број књига који 

се налази на дјечијем одјељењу. Приближно тачан одговор или оног које тачно 

одговори наградили смо са 3D сликовницом за малишане. Награђена је дјевојчица 

која није била корисник библитеке. 

 

Утиче на развијање свијести и уважавању умјетности 

 

� ЈУ Народна библиотека Прњавор је расписивала наградни фото конкурс под 

називом „Види шта читам“ гдје су сви они који су љубитељи књиге могли да на 

креативан начин фотографишу књигу коју читају. Наградни фото конкурс је трајао 

до 30.11.2018.године, а том приликом три учесника смо наградили књигама. Били су 

то наши суграђани који нису били корисници, те смо их самим тим подстакли да 

постану чланови библиотеке. 

 

� Дружење са Дједа Мразом је једна од нових активности која претходних година 

није организована у просторијама библиотеке.Том приликом смо успоставили 

сарадњу са локалним привредним субјектима и обезбједили поклоне и дружење за 
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дјецу.На дружењу су нам се придружили и малишани из локалних вртића, којима је 

организовано дружење омогућило да дођу у просторије библиотекеи виде како 

изгледа тај чаробни „свијет књиге“. 

 

Организује књижевне вечери и промоције 

 

� Промоција књиге „Школа просјака“ аутора Михајла Орловића. 

 

� Посјета аутор књиге „Чуваркућа" Тарика Ђођића и донација већег броја књига. 

 

� Посјета аутора књиге „Дебељачко брдо“ Драгутина Дебељака. 

 

Представља сервис информисања  

 

� Свакодневно информише о новитетима и активностима везаним за библитеку. 

Корисници библиотеке могу да се путем дрштвених мрежа информишу о потребној 

литератури, те да у најкраћем могућем временском рок добију одговор везан за исту. 

 

� Посјета од стране мировних снага из Румуније, који су у просторијама библиотеке 

имали прилику да се иформишу о историјату града, као и самој библиотеци.  

 

� Посјета предсједнице удружења "Бечке поете" из Беча госпође Мирел Томаш. 

 

� Посјета министра просвјете  културе, гдје је библиотеци уручена рачунарска опрема. 

 

Старање о стручном усавршавању радника 

� Посјета Народној библиотеци Ужице, модерна установа са око 190.000 књига, у чијим 

просторијама смо имали прилику да се упознамо са методама и начином рада 

поменуте установе.Завичајно одјељење посједује богат фонд некњижевне грађе у чијем 

склопу је и фонд рукописа, депо и књиговезница, што је била једна новина са којом 

смо се сусрели. 

 

� Посјета Међународном сајаму књига у Бањој Луци. 

 

� Одлазак на промоције књига како у нашем граду, тако и у другим библиотекама. 

 

� Посјета библиотеци у Бад Редгензбургу. 
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Остале активности 

� Припреме и радње за ревизију књижног фонда; 

� Набавка нових књига; 

� Сарадња са медијима и оглашавање у средствима јавног информисања; 

� Успостављена сарадња са центром за страни језик, гдје сви корисници библиотеке 

имају попуст приликом уписа на курс страног језика; 

� Административни послови; 

� Израда плаката за активности у библиотеци; 

� Обиљежавање Међународног дана матерњег језика, гдје нам у посјету долазе 

ученици из основних школа; 

� Обиљежавање дана Општине, гдје организујемо литерарни конкурс и пријем у 

просторијама библиотеке; 

� Обиљежавање недјеље дјетета; 

� Обиљежавање дана библотекара; 

� Дани Европе на вађем Тргу; 

� Сарадња са омладином К.К. Таласи Прњавор на активности "Попунимо празне 

полице"; 

� Упућен позив за сарадњу Удружењу пензионера Прњавор; 

� Тренутно се врше преговори са магазином Оригинал, финдација и органитација 

Јелене Ђоковић како би наши корисници имали у библиотеци доступан наведени 

магазин; 

� Организовање сусрета са писцима и глумцима; 

� Изложба радова Прњаворске стрип школе; 

� Замјена дотрајалог олука; 

� Генерално чишћење библиотеке; 

� Уређење улаза у библиотеку( садња сезонског цвијећа); 

� Поправка дотрајале чесме у мокром чвору; 

� Постављање нових тепиха, столњака и завјеса у просторијама читаонице; 

� Набавка нових полица за дјечије одјељење и др. 

6.Реализација програма рада 

 

 Остварени резултати су изнад свега препознатљивост рада библиотеке, као и 

интересовање све већег броја наших суграђана за писаном ријечју. У претходној години 
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примјетно је све веће интересовање дјеце за школу стрипа, као и за едукативне радионице 

које води педагог у библиотеци.  

6.1. Статистика 

 

Коришћење библиотечке грађе и услуга током 2018.године. 

 

Табела број 2. Корисници библиотеке 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Дјеца 

предшколског 

узраста

Ученици 

основних школа

Ученици 

средњих школа

Студенти Остали



10 

 

 

Табела број 3. Број позајмљених књига по одјељењима 

6.2. Финансијски показатељи 

0

500
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3000

3500

Позајмљене књиге за 

дјецу

Позајмљене књиге за 

одрасле 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

ПРЕТХОДНИ 

2017 ТЕКУЋИ 2018 ИНДЕКС 

Расходизабрутоплате 68,203.20 68,688.44   

Расходизабрутонакнадетрошкова и 

  550   осталихличнихпримањазапослених 

Расходипоосновузакупа - -   

Расходипоосновуутрошкаенергије, 

2,738.90 2,498.61   

комуналних, комуникационих и  

транспортнихуслуга 

Расходизарежијскиматеријал 50.3 491.47   

Расходизаматеријалзапосебненамјене - -   

Расходизатекућеодржавање 1,728.09 1,872.00   

Расходипоосновупутовања и смјештаја       

Расходизастручнеуслуге 3,000.00 1,936.00   

Расходизауслугеодржавањајавних 

- -   површина и заштитеживотнесредине 

Осталинеквалификованирасходи - -   

Расходифинанцирања и други 

- -   финансијскитрошкови 

Издацизаприбавављањезграда и објеката 2,217.62 2,217.62   

Издацизанабавкупостројења и опреме 884.67 685.03   

Осталинепоменутирасходи 874.42 752.45   

УКУПНО РАСХОДИ 11,494.00 10453.18   
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Табела број 4. Финансијски показатељи 

 

7.Проблеми у раду 

 

Столарија - ТокомгодинеБиблиотекасеписменообраћалаорганималокалнеуправе како би 

их упутили у стање објекта у чијим просторијама се налази градска библиотека. Тренутна 

столатија не задовољава како енергетске тако ни сигурносне услове. Проблем неадекватне 

вањске столарије која је знатно дотрајала и оштећена, доводи у питање како сигурност 

запослених, тако и корисника библиотеке и случајних пролазника. Дата оштећења настала 

су усљед вишегодишњег неодржавања простора и неадекване санације похабане 

столарије. Важно за поменути јесте и то да столарија од како је зграда изграђена није 

мијењана и да се аутомобили паркирају уз прозоре установе, који су веома нестабилни и 

оштећени, чиме јаком вибрацијом проузрокују додатно пуцање. Собзиром да се ради о 

објекту који се налази у самом центру града, предлажемо санацију или рекнструкцију 

ваљске столарије.  

Гријање – Градска библиотека дуги низ година има проблеме са загријавањем просторија 

у зимском периоду, за загријавање се користи гријалица, која је смјештена у једну 

просторију. Наведено знатно отежава рад запослених током зимског периода, како би 

могли да одвијамо редовне кативност као што су промоције, разне радионице, те 

увођењем разних садржаја којима ћемо вратити читаоце у библиотеку. 

 Да би се превазишли наведени проблеми у раду ЈУ Нардне библиотеке Прњавор, 

неопходно је детаљно санирати библиотечки простор како би исти био угоднији за рад и 

посјету. 

 

8.Планиране активности за наредни период 

 

 ЈУ Народна библиотека Прњавор различитим облицима дјеловања подстиче код 

свих категорија становништва, почев од предшколског узраста кориштење библиотеке и 

ПРИХОДИ ПРЕТХОДНИ ТЕКУЋИ ИНДЕКС 

Властитиприходи 950 906   

Приходиизбуџетаопштине 11,494.00   10,453.18   

Приходиизбуџетарепублике 68,203.20 69,238.44   

УКУПНО ПРИХОДИ 80647.2 80597.62   
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библиотечко-информационе грађе, без обзира на старосну доб, пол, вјеру, националност, 

језик или друштвени положај. 

 

 

Циљеви и задаци за 2019.годину: 

� Најзначајнији циљ и задатак у 2019. години јесте редовна библиотечка ревизија 

књижног фонда која је планирана за мјесец мај, како би се направила јединствена база 

података и коначни подаци из којих се може поуздано знати који је то број књига са 

којима библиотека располаже. Припреме за тај обимни и сложен посао пролонгиране 

су за мјесец мај 2019.године, из разлога што немамо адекватне услове за рад током 

зимског периода. Како је познато да ЈУ Народна библиотека Прњавор нема ријешено 

питање гријања, пролонгирали смо ревизију књижног фонда за наведени период. 

Ревизија има додатну важност, јер добијени резултати су адекватан показатељ при 

остваривању набавне политике, изради и анализи о кориштењу дијела фонда , те у 

процесу даљег начина функционисања и рада.  

� Организовање промоција књига књижевника у складу са могућностима библиотеке. 

� Обнова књижног фонда,опреме, као и побољшање услова рада. 

� Израда базе података како би у сваком моменту имали тачну информацију о стању 

књига и свих параметара који су значајни библиотекарима при свакодневном раду, а 

од виталног су значаја за што бржи и лакши приступ при претрази података. 

� Поправка клима уређаја, како би се олакшали услови рада током љетног периода, као и 

реновирање једног дијела дјечијег одјељења. 

 

Активности за унапређење пословања: 

 

Примарни 

 

� Једна од активности која би знатно побољшала пословање библиотеке јесте и 

рјешавање питања гријања, које је дуги низ година пробем у овој установи. Због 

наведеног проблема, нисмо у могућности да у зимском периоду одржавамо радионице, 

промоције, едукације. Немајућиосновне услове за радне можемо да обезбиједимо 

студентима и свим корисницима читаонице пријатне услове за, боравак у библиотеци. 

� Санација дотрајале и оштећене столарије. 

� Како се библиотека налази у стамбеној згради, у магацинским просторијама налазе се 

два шахта у која је спроведена комплетна канализацијска мрежа из станова зграде, те 

се при високим температурама осјети непријатан мирис из шахта,због кога је отежано 

нормално функционисање рада библиотеке.Приликом кишног периода, или квара на 

одводној мрежи проузрокованог дотрајалошћу или немаром станара дешава се да 

отпад из шахта поплави магацински простор. Са наведеним смо упознали 
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предсједницу заједнице етажних власника, увидом у документацију дошли смо до 

податка да је трошак чишћења сносила библиотека. 

� Основни предуслов за укључивање свих грађана у рад библиотеке јесте и осигуравање 

несметаног физичког приступа пртосторијама ЈУ Народне библиотеке. Да би се 

особама са инвалидитетом омогућило да самостално користе библиотеку и активно 

учествују у њеним активностима, неопходно је обезбједити несметан приступ истој, 

као и једно паркинг мјесто на самом улазу у библиотеку. 

 

 Поштосмосагледалинашемогућности, циљјеучинитипросторфункционалнијим, 

удобнијим, приступачнијим и угоднијимзасвенашекориснике и наравно, запослене. 

 

Секундарни 

� Маркетиншке активности на промоцији и подизању свијести у окружењу на значају 

библиотеке и читања којим расте културни потенцијал средине; 

� За унапређење пословања библиотеке важно је обезбједити брз и ефикасан приступ 

информацијама свим грађанима о библиотелкачком фонду, како су информационе 

технологије увелико присутне у библиотечкој дјелатности, најбољи и најбржи начин је 

преко апликација коју могу користити из своје канцеларије или куће. 

� Дигитализација евиденције књижног фонда; 

� Модернизовање књижног фонда; 

� Набавка рачунара и рачунарске опреме за читаоницу; 

� Остајеотворенпроблемнабавкекњига,као и проблем финансирања промоција 

књижевникакојијејединомогућеријешитиуз повећање буџета ; 

� Организовање едукативних радионица намијењене различитим интересним групама ( 

нпр: комуниколошке радионице, радионице брзог читања, разна едукативна предавања 

и сл.); 

� Одлазак на сајам књига; 

� Одлазак на промоције књига у складу са могућностима и сл. 

 

 

Едукација и стручно усавршавање: 

 

 У 2018.години није било планираних семинара и стручног усавршавања 

запослених, осим самоиницијативних одлазака запослених у друге библиотеке и размјена 

искуства при раду истих. За 2019.годину је планиран одлазак на семинар који се одржава у 

Теслићу 18.04.2019.године и 19.04.2019.године, као и одлазак на семинар заказан за 

05.03.2019.године у Бањој Луци на тему „СТАРА И РИЈЕТКА КЊИГА:ЕЛЕКТРОНСКА 

ОБРАДА И ЗАШТИТА“. Под стручним усавршавањем подразумијевамо одлазак и на 

састанке Подружнице народних библиотека Матичне регије Бања Лука, и одласке у друге 



14 

 

народне и матичне библиотеке у нашем окружењу, како би додатно надоградили своја 

знања и стекли нова. 

 

 

Планирана средства и извори у 2018.години: 

 

 Средства за лична примања обезбјеђују се од стране Министарства просвјете и 

културе Републике Српске у износу од 61.200,00КМ, док се оперативни буџет за 

билиотеку обезбјеђују од стране Општине Прњавор и за 2018.годину је износио 

9.800,00КМ. 

 

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 непоменут расходи  1100 

412300 Набавка опреме  800 
 

Табела број 5. Годишњи финансијски план за 2018.годину 

9.Закључак 

 

Имајући у видудазбогсмјенедиректоракрајемаприла мјесеца 2018.године, 

нијеурађенсвеобухватнипланрадаза 2018.годину, реализованипослови и 

активностисусеодвијалипремаприоритетимакојисуутврђиванинасастанцимаУправног 

одбора. Отвореноје и низпроблемакојејенеопходносистемскирјешавати у 2019.години. 

 

Напомена: У ЈУ Народној библиотеци Прњавор је од 27.04.2018.године именован в.д. 

директор мр Драгана Маринковић, а разријешен дужности директор Славиша Благојевић. 

Према затеченој документацији и плану рада за 2018.годину директор Славиша 

Благојевић није имао у плану стручно усавршавање радника, осим семинара који су 

информативног карактера. Према наводима запослених, нису били у могућности да 

финансирају одлазак на семинар и стручно усавршавање које се одржавало на Јахорини и 

у Вишеграду. 
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в.д. директор 

_________________________ 

Драгана Маринковић 


