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I 

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ: 

 

 

НАЗИВ: Народна библиотека "Вук Караџић" Велико Градиште 

СЕДИШТЕ: Велико Градиште 

АДРЕСА: Кнеза Лазара 6, 12220 Велико Градиште 

МАТИЧНИ БРОЈ: 07162928 

ПИБ: 101366442  

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 9101 

ТЕКУЋИ РАЧУНИ: 840-218664-50 (за буџетска средства) 

                                    840-218668-38 (за сопствена средства) 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ: директорка, Милена Родић 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ: 

 

 

        Финансирање и пословање Библиотеке обавља се на основу следећих закона, 

правилника и прописа:  

         Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр.72/09), Закона о делатностима од општег 

интереса у области културе ( "Сл. гласник РС", БР.49/92),  Закона о јавним службама ("Сл. 

гласник РС", бр. 42/91; 71/94; 79/05), Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату 

запослених у јавним службама (" Сл.гласник РС", бр. 44/01; 30/02; 34/02; 69/02; 78/02; 

05/05; 60/07; 54/08). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III 

 

ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ 

 

 

     Програм рада Народне библиотеке "Вук Караџић" у Великом Градишту за 2014. годину 

заснивао се на обавезама извршавања функција утврђених законом и потребама 

корисника, али је одређен и простором у који је смештена Библиотека, као и 

финансијским условима. У складу са тим, а по предвиђеном програму, Библиотека је 

пословала у периоду од 1. 1. 2014. до 31. 12. 2014. са мањим одступањима.  

     

    Народна библиотека "Вук Караџић" Велико Градиште спада у јавне библиотеке и 

установа је културе која свим грађанима обезбеђује библиотечко-информационе услуге 

путем приступа различитим изворима информација и њихово коришћење, у циљу 

задовољавања културних, информационих, научних, образовних и рекреативних потреба 

корисника. Извори информација подеднако су доступни свим корисницима Библиотеке 

без обзира на расу, националност, политичку припадност, старосно доба, пол, веру, језик, 

инвалидност, социјални статус и образовни ниво. Улога јавне Библиотеке у локалној 

заједници од општег је значаја и представља важан чинилац у културном и 

информационом развоју друштва.  

    Делатност Народне библиотеке "Вук Караџић" је обављање библиотечко-информационе 

делатности и обухвата: пружање услуга корисницима, омогућавање приступа 

библиотечко-информационој грађи и давање уптстава за њено коришћење, вођење 

статистике и документације о библиотечко-информационој грађи и корисницима, израду 

билтена, каталога и других информационих извора, омогућавање позајмице библиотечко-

информационе грађе, израду, набавку, стручну обраду, чување и заштиту библиотечко-

информационе грађе, учешће у заједничкој бази података, културно-образовне програме, 

издавачку делатност, сарадњу са осталим установама културе и образовања како на нивоу 

локалне заједнице, тако и на регионалном и републичком нивоу. 

    Народна библиотека "Вук Караџић" на различите начине подстиче коришћење 

библиотечко-информационе грађе и задовољава потребе корисника свих категорија. 

Поред основног фонда који садржи разноврсну библиотечко-информациону грађу из 

области белетристике, филозофије, религије, историје, социологије, теорије књижевности, 

историје уметности, психологије итд. Библиотека има издвојено и Дечје одељење за 

најмлађе кориснике, а од ове године и Стручно одељење са електронском читаоницом у 

којем су смештене референсна и завичајна збирка.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IV  

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ( 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014. ) 

 

 
        Крајем претходне и почетком текуће године интензивно се радило на изради и 

писању пројеката којим се Библиотека пријавила на Конкурс Министарства културе и 

информисања за суфинансирање пројеката у култури. Ове године, Библиотека је 

конкурисала са пет пројеката, од којих је четири прошло конкурс и подржано је од стране 

Министарства културе и информисања Републике Србије, и то два из области Савременог 

стваралаштва и два из области Културног наслеђа. У области Савременог стваралаштва, 

подржани су пројекти: „Рамски сутони“ (област Изворно народно и аматерско 

стваралаштво) и „Књижевно стваралаштво Милице Јанковић“ (област Књижевности и 

манифестације), док су из области Културног наслеђа одобрени пројекти „Стручно 

одељење са електронском читаоницом“ (област Библиотечко-информациона делатност) и 

„Виртуелна галерија Милана Бесарабића“ (област Заштита, очување и презентација 

музејског наслеђа). Током месеца јануара, до када је и био отворен конкурс, интензивно се 

радило на припремању документације и проналажењу одговарајућих стручњака из 

поменутих области који би радили на пројектима. Резултати конкурса, објављени су у 

марту текуће године, а након тога је започето са радом. Реализација пројеката 

континуирано се одвијала током читаве године и са завршетком године, успешно је 

приведена крају.  

 

Рамски сутони 

 

     „Рамски сутони“ представљају нетакмичарску песничку смотру која се одржава у селу 

Рам, у средњовековном амбијенту Рамске тврђаве и каравансараја и која има за циљ да 

окупи и презентује стваралаштво песника Браничевског округа који обухвата девет 

општина. Манифестацију је покренула Библиотека пре више од деценије, а затим је након 

дугогодишње паузе поново одржана 2013. године у организацији Туристичке организације 

Велико Градиште, уз помоћ Библиотеке и Културног центра Велико Градиште. Како је 

одлучено да од текуће године Библиотека постане носилац манифестације, отпочело се са 

радом и припремом одмах по објављеним резултатима Конкурса. У првим месецима 

текуће године формиран је Организациони одбор и Уметнички савет манифестације, 

припремљен уметнички програм и послат позив за учешће, како песницима, тако и свим 

институцијама културе нашег краја. На првом састанку Уметничког савета донета је 

одлука да се овогодишња манифестација прошири и на Подунавски округ, те су 

контактирани и представници ових општина. Рок за пријаву за учешће на смотри трајао је 

до краја месеца јуна и до тада је пристигло 45 пријава. Након пристиглих пријава, 

Уметнички савет је прегледао пристигли материјал и изабрао 26 песника који ће 

наступати на манифестацији. Током јула и августа, организациони одбор је радио на 

припреми манифестације- уређење простора, амбијента,припрема програма и наступа итд.  



 

 

Манифестација „Рамски сутони“ је одржана 23. августа 2014. у  селу Рам, у простору 

каравансараја. Песничке сусрете је отворио еминентни песник, Војислав Карановић. 

Наступило је 26 песника, а на завршници се представио ансамбл „Лудус музикус“. Током 

јесењих месеци, Уметнички савет и други стручни сарадници су радили на припреми 

зборника у издању Библиотеке. Промоција ове публикације, предвиђена је за почетак 

наредне године. 

   

  

   



 

 

 

 

 

Књижевно стваралаштво Милице Јанковић 

 

 

    Током протеклих месеци се упоредо радило на свим пројектима, поред текућих 

активности, па тако и на организовању округог стола о Милици Јанковић, завичајној 

књижевници која је детињство провела у Великом Градишту, а како се ове године 

навршава 75 година од смрти ове ауторке, овај јубилеј се показао као добра прилика да се 

како научнј, тако и широј јавности скрене пажња на њено стваралаштво. Пројекат се 

заснива на одржавању округлог стола у Народној библиотеци „Вук Караџић“ Велико 

Градиште који је заказан за 13. септембар 2014. Како би се пројекат реализовао што 

квалитетније, успостављена је сарадња са пројектом „Књиженство- теорија и историја 

женске књижевности на српском језику до 1915. године“ при Филолошком факултету у 

Београду. Током претходних месеци за учешће на овом скупу се пријавило 15 еминентних 

научника из области књижевности и то са Филолошког факултета у Београду, Института 

за књижевност и уметност у Београду, Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ 

Београд и Народне библиотеке Србије, те се радило на припреми и избору тема о 

стваралаштву ове ауторке који ће бити изложени на округлом столу, као и на осталим 

организационим активностима. Округли сто је одржан 13. септембра 2014. у нашој 

Библиотеци. Своје истраживачке радове тада је представило 11 стручњака, а остали су 

припремили радове који ће се наћи у зборнику. Модератори окрглог стола били су проф. 

др Биљана Дојчиновић, проф. др Александар Јерков и МА Милена Родић. Након успешно 

одржаног скупа, који је и медијски пропраћен, приступило се припремању зборника. 

Учесници су припремали текстове за зборник, радило се на библиографији и прикупљању 

документационе грађе. Крајем године и почетком наредне радило се на завршним 

припремама за штампу (лектура, коректура, рецензије итд.). Током 2015. године, зборник 

ће се промовисати у неколико библиотека, посебно у градовима где је живела ова ауторка, 

а биће и дистрибуиран у библиотеке широм земље.  

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
Учесници округлог стола- с лева на десно: Др Александар Јерков, Мр Тијана Тропин, Др 

Станислава Бараћ, Др Биљана Дојчиновић, Др Магдалена Кох, МА Владимир Ђурић, МА 

Јелена Милинковић, Мр Велиша Јоксимовић, Др Слободанка Пековић, МА Жарка 

Свирчев, МА Милена Родић, МА Ива Јанковић, МА Вукоман Страњанчевић, МА Лара 

Кончар, Биљана Миловановић Живак, Жарко Живановић. 



 

 

 

 

Стручно одељење са електронском читаоницом    

 

 

       Након измештања Музејског одељења које је било саставни део Библиотеке, почело се 

са осмишљавањем и уређивањем ове просторије, са циљем да се унапреди рад институције 

и тиме приближи стандардима за обављање библиотечко-информационе делатности, али и 

да се на дуже време реши проблем библиотечког фонда који се непрестано увећава. У ту 

сврху отпочело се са уређивањем поменуте просторије. Почетак реализације  пројекта 

подразумевао је израду, испоруку и уградњу витрина у које су смештени посебни 

фондови. Полице су наменски прављене за чување фонда који није у слободном приступу. 

Поред полица, набављен је и намештај за потребе како запослених,тако и читалаца. Када 

је завршена прва фаза опремања, приступило се преуређењу и рационализацији 

постојећих смештајних капацитета. Стручне групе, пре свега референсна, завичајна и 

збирка старе  и ретке књиге, премештене су у ново одељење. На тај начин олакшан је 

приступ некњижној грађи која ће се у наредном периоду обрадити и дигитализовати. 

Након тога, набављена је електронска опрема неопходна за осавремењивање рада 

библиотеке, и то: четири рачунара, скенер и фотоапарат. Два рачунара, скенер и 

фотоапарат набављени су за потребе дигитализације, док су друга два рачунара намењена 

за потребе корисника, чиме је омогућен и бесплатан приступ интернету. Завршну фазу 

реализације пројекта, која уједно представља почетак процеса презентације и промоције 

библиотечке делатности и локалне културне баштине заснивао се на одабиру, 

систематизацији грађе и њеном пребацивању у електронску форму. Започето је 

формирање база података књижне и некњижне грађе. Почетком наредне годне, на Дан 

библиотеке, пројекат је презентован јавности и Стручно одељење са електронском 

читаоницом је свечно отворено.  

 

 

 

      
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Виртуелна галерија Милана Бесарабића 

 

      У циљу дигитализације и презентације завичајног културног наслеђа, израђен је 

пројекат који има за циљ дигитализацију скулптура и слика познатог вајара Милана 

Бесарабића које се већ неколико деценија налазе у Библиотеци, чији је и саставни део 

издвојена галерија скулптура овог уметника. Почетак  пројектних активности, 

подразумеваво је евидентирање, одабир и опис све грађе коју би требало дигитализовати. 

Поред тога, остварена је сарадња и са Галеријом Надежда Петровић из Чачка, чији је 

стручњак посетио нашу Библиотеку и урадио стручни опис свих уметникових дела по 

утврђеним стандрдима. Након тога, извршено је фотографисање свих експоната, а затим је 

извршена компјутерска обрада. Скулптуре су дигитализоване у 3Д моделу. На основу 

стручног описа, извршена је израда метаподатака. Након ових активности, припремљени 

су одговарајући текстови који су претходили креирању сајта. Израда сајта обухватала је 



 

 

организацију, дизајн сајта, убацивање дигиталне колекције и метаподатака, израду 

корисничког интерфејса, претраживача, програмирање и поствљање на веб.  

Промоција пројекта предвиђена је за следећу годину, а сајт је постављен на сајт 

Библиотеке, а доступан је и преко адресе: www.milanbesarabic.com 

 

 

http://www.milanbesarabic.com/


 

 

*** 

 

       Стално стручно усавршавање у области билиотечко-информационе делатности 

законска је обавеза, те се и током 2014. године наставило са присуством семинарима. Како 

је од ове године прописан број сати које сваки стручни радник током године треба да 

проведе на стручном усавршавању, присуствовало се програмима које је акредитовала 

Народна библиотека Србије.  

 

       Почетком године је обновљена чланарина, те су  сви стручни радници у библиотеци 

чланови Библиотекарског друштва Србије, што им омогућава лакши и једноставнији 

приступ информацијама и програмима који се тичу усавршавања и унапређења 

библиотечко-информационе делатности. Представник Библиотеке је присуствовао 

годишњој скупштини Библиотекарског друштва Србије, одржаној у Народној библиотеци 

Србије у фебруару 2014. 

         Почетком године један књижничар присуствовао је семинару о дигиталним 

библиотекама који је одржан у Народној библиотеци Србије. Током марта, пет 

библиотечких радника је посетило манифестацију „Дани библиотека и библиотекара“ на 

Новосадсом салону књига, и у оквиру тога, акредитованом програму „Оснивање и вођење 

завичајних фондова“ у организацији Градске библиотеке у Новом Саду.  

       У мају месецу, два библиотечка радника присуствовала су акредитованом програму 

сталног стручног усавршавања под називом „Збирка некњижне грађе и старе и ретке 

књиге у библиотекама“ одржаног у Народној библиотеци Србије у Београду.  

      Током јуна, представник Библиотеке је присуствовао и VIII стручном скупу 

„Библионет“ у организацији Заједнице матичних библиотека и Градске библиотеке у 

Новом Саду чија је тема била „Дигиталне колекције у библиотекама Србије“.  

       Представник Библиотеке присуствовао је и округлом столу на тему „Јавне библиотеке 

и њихова публика“ који је одржан 7. новембра у Новом Саду у организацији удружења 

„Културис“, Градске библиотеке Нови Сад и Градске библиотеке Панчево.  

     Средином новембра, троје библиотечких радника присуствовало је акредитованом 

семинару под називом „Информациона писменост у библиотекама: комерцијални и 

некомерцијални електронски извори информација“ који је одржан у Универзитетској 

библиотеци „Светозар Марковић“ у Београду. На тај  начин сви билиотечки радници 

остварили су број бодова на годишњем нивоу прописаних Законом о сталном стручном 

усавршавању.   

    Крајем новембра, један библиотекар и један  књижничар прошли су обуку за 

електронску обраду серијских публикација у виду дводневног семинара у Народној 

библиотеци Србије.  

       У децембру, три представника Библиотеке присуствовали су годишњем састанку 

Подружнице библиотечких радника Браничевског округа који је одржан у Народној 

библиотеци "Илија М. Петровић" у Пожаревцу, која је и матична библиотека за цео округ. 

Након састанка, присуствовало се предавању "Квалитетно бесплатно образовање за све" 

који је одржала библиотекарка из Универзитетске библиотеке "Светозар Марковић".  

 

 

       У циљу унапређења и информисаности о актуелним темама, као и размене примера 

добре праксе, Библиотека наставља сарадњу са различитим институцијама културе, пре 



 

 

свега са Матичном библиотеком „Илија М. Петровић“ из Пожаревца и Народном 

библиотеком Србије, али и са другим библиотекама, музејима, галеријама, удружењима. 

Поред поменутих, ове године је успостављена сарадња и са Вуковом задужбином у 

Београду и Центром за друштвено економски развој Јагодина, што је отворило могућност 

за будуће заједничке програме и пројекте. У том циљу, представник Библиотеке је 

присуствовао и свечаној додели Вукове награде у Вуковој задужбини, као и годишњој 

скупштини ове институције.  

         Поред сарадње са другим библиотекама и институцијама културе на регионалном и 

националном плану, Народна библиотека “Вук Караџић” се може похвалити веома 

успешном сарадњом са институцијама културе и образовања у локалној заједници што 

засигурно повољно утиче на квалитет културних и едукативних садржаја које Библиотека 

нуди својим корисницима. Заједничким напорима и ресурсима, континуирано се ради на 

осмишљавању и реализацији квалитетних програма који имају за циљ да унапреде и 

обогате културни и друштвени живот заједнице.  

 

       Као и до сада, Библиотека је и ове године наставила сарадњу са познатим издавачким 

кућама и на тај начин актуелне наслове учинила доступним својим корисницима. То чини 

обнављајући своје фондове, али и организујући продајне изложбе у својим просторијама, 

нудећи најновија издања по сниженим ценама. Почетком године, као и у време 

обележавања 8. марта, у Библиотеци су могли да се набаве најновији наслови издавачке 

куће "Лагуна". 

 

      Током године књиге су се набављале највише откупом и куповином, а мање 

поклонима. Током априла и маја је стигао и годишњи Откуп Министарства културе и 

информисања Републике Србије,  што је, такође, један од значајнијих начина набавке 

књига. Укупно су набављене 1824 нове публикације, и то путем Откупа Министарства 

760, куповином 536 и поклонима 528. У току 2014. године у узајамну електронску базу 

COBISS  је унето 5734 записа, те је укупан број унетих записа 32 706). 

      Крајем октобра, представници Библиотеке су посетили Међународни сајам књига у 

Београду. 

 

    У првој половини године се интензивно радило на осмишљавању, дизајнирању и 

припреми сајта Библиотеке који је током овог периода завршен и презентован на 

интернету. Библиотека ажурно ради на презентацији својих активности и уређује фејсбук 

страницу и вебсајт. ( www.bibliotekavg.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibliotekavg.com/


 

 

 

 

КУЛТУРНА И ИЗДВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

 

 

Светосавска чајанка 

 

      Почетак године традиционално је обележен тзв. „Светосавском чајанком“ која се од 

пре две године обележава као Дан библиотеке, односно Дан оснивања Првог 

градиштанског читалишта. С обзиром да је свечаност на самом почетку предстојеће 

године, ту прилику Библиотека користи како би резимирала и представила резултате свога 

рада током претходне године, али и како би се захвалила свима онима који на различите 

начине учествују  у раду Библиотеке. Традиционално награђивање најактивнијих читаоца, 

и то у категоријама нижи и виши разреди основне школе, средња школа, студенти, 

одрасли и пензионери, обогаћено је и доделом захвалница институцијама са којима је 

Библиотека у претходној години сарађивала и заједнички реализовала програме на пољу 

образовања и културе, као и свим појединцима који су у претходном периоду поклањали 

књиге Библиотеци. Као и претходне године, уметнички програм је припремила Музичка 

школа „Стеван Мокрањац", а ученици образовног смера Кувар-конобар Средње школе 

Велико Градиште припремили су коктел за ту прилику. Хор најмлађих представника 

Музичке школе, такође се представио на овој свечаности. Упркос веома лошем времену, у 

Библиотеци је те вечери било преко 80 посетилаца.  

 

 
 

У оквиру обележавања овог празника, израђен је и пано приказ „Свети Сава- центар наше 

историје“, а од прошле године у Библиотеци се организује и квиз о Светом Сави за 

ученике основне школе. У овогодишњем квизу учествовали су ученици трећег разреда. 

 

 



 

 

 

      Поводом 150 година од смрти Вука Стефановића Караџића и два века од објављивања 

његових најважнијих дела, у Библиотеци је почетком фебруара припремљена изложба 

књига како би се обележио овај значајан датум. Професори српског језика и књижевности 

одржали су час својим ученицима и подсетили их на Вуков живот и рад, као и на народну 

традицију и обичаје. Средњошколци (80 ученика) су тада имали ретку прилику да 

погледају нека од старих и ретких издања Вукових дела која се чувају у Библиотеци.  

 

        
 

 

     Библиотека је обележила и Дан државности, пано приказом посвећеном Сретењском 

уставу и часом историје који је професор Милош Петровић одржао у Библиотеци.  

 

        У сарадњи са Ђачким парламентом Средње школе, обележен је и Међународни дан 

матерњег језика. За ту прилику је у Библиотеци постављен пано приказ са темом „Како се 

пише“, а ученици су делили флајере са правописним недоумицама, загонеткама и 

брзалицама и тиме подсетили на богатство и лепоту матерњег језика.  

 

       Током фебруара је одржана и промоција књиге „Водопади Србије“, аутора Драгована 

Стојадиновића у издању Народне библиотеке „Вук Караџић“ Крагујевац, чиме је 

успостављен један од видова сарадње са овом Библиотеком. О књизи је говорио аутор.  

 

       Библиотека је у овом периоду радила и на промовисању својих ресурса и активности, 

те су по први пут израђени флајери који су нас представили на Сајму туризма. Поред тога, 



 

 

били смо иницијатор учешћа наших ученика (једног основца и једног средњошколца) на 

конкурсу Француског института (огранак у Новом Саду) за изложбу фотографија и аудио 

записа читања француских аутора. Фотографије и записи су снимљени у нашој 

Библиотеци.  

 

         Пано приказом под називом „Прича која помера границе“ обележена је овогодишња 

додела НИН-ове награде која је припала Горану Гоцићу. 

 

 

Национални дан књиге 

 

 

        Национални дан књиге, 28. фебруар, обележен је гостовањем једног од најбољих 

српских песника за децу, Љубивоја Ршумовића, који је по први пут посетио нашу 

Библиотеку. У сарадњи са ПУ „Мајски цвет“ организовано је дружење са малишанима, а 

потом је у препуној сали Културног центра, преко две стотине основаца са подручја 

читаве општине имало прилике да се дружи са Ршумом. Након одржаног програма, 

песник је наставио дружење у Библиотеци, где су га представници виших разреда основне 

школе и ученици средње школе интервјуисали за школске часописе.   

 

                          
 

У оквиру Националног дана књиге одржана је и промоција завичајног аутора Саве Грујића 

и његовог првог прозног дела под називом „Тренутак преображаја“. У промоцији су 

учествовали проф. историје Ненад Михајловић, студент књижевности Владислав Ристић и 

аутор.                                   

 



 

 

                                               
 

 

 

 

 

            Библиотека се на свој начин придружила и обележавању Осмог марта, указујући на 

знамените жене у књижевности. У том циљу, направљен је пано приказ „Жене 

нобеловке“, као и флајери који су подсетили на знамените жене књижевнице и које су 

представници Ђачког парламента делили својим вршњацима и осталим суграђанима. 

Током  те недеље, у Библиотеци је припремљена и изложба књига женских аутора коју је 

посетило око стотину педесет ученика.  

 

 

Месец франкофоније 
 

         И ове године, Библиотека је наставила сарадњу са Француским институтом у Србији 

и обележила богатим програмом месец Франкофоније.  

          Овогодишња Франкофонија је у нашој Библиотеци била у знаку путовања. Изложба 

Француског института „Франкофони хоризонти“ трајала је током читавог месеца, а 

свечано је отворена  у оквиру промоције часописа „Путопис“. 

       У Библиотеци је представљен часопис за путописну књижевност „Путопис“ уз остала 

издања издавачке куће „Магелан“ из Београда. О часопису су говорили директор 

„Магелана“ Милан Тодоровић, Мирко Демић- директор Народне библиотеке „Вук 

Караџић“ из Крагујевца и један од аутора часописа и Владимир Шекуларац, уредник 

часописа. Професорка француског језика и књижевности, Светлана Обрадовић је водила и 

превела изложбу „Франкофони хоризонти“. 

      Током четвородневних пројекција филмова, представљен је Француски филмски 

караван, циклус под називом „Хоризонти“, такође са темом путовања. У оквиру овог 

циклуса нашли су се следећи филмови: „Венчање у Мендози“, „Гаџо Дило“, „Мобајл 

хоум“ и „Американо“. 

 



 

 

 
 

 

 

 

      Током месеца марта, представници Библиотеке су учествовали као чланови жирија на 

такмичењу рецитатора у Основној школи „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште, као и у 

Културном центру Велико Градиште.  

     У овом периоду се интентзивно радило и на припреми материјала за сајт Библиотеке.  

 

     У складу са праксом обележавања значајних јубилеја, припремљен је и пано приказ под 

називом „Чудотворац песничког језика“ којим је обележено 190 година од рођења Бранка 

Радичевића. 

 

      У марту месецу је и започет курс калиграфије који је држао учитељ Срђан Омерковић. 

Због великог интересовања, радионице калиграфије су се одржавале два пута недељно у 

два термина током марта, априла и маја.  

 

 



 

 

Светски дан дечје књиге и Светски дан књиге и ауторских права 

 

      Обележавање важних датума се наставило и током ове године. Светски дан дечје 

књиге, 2. априла, прослављен је дружењем са једном од најпознатијих књижевница за 

децу, Јасминком Петровић која се у Библиотеци дружила са ученицима четвртог разреда.  

Поред тога, припремљен је и пано приказ под називом „Од пећине до рачунара“. 

     Библиотеку је те недеље посетило преко две стотине основаца, а током дана бесплатног 

уписа, учланило се 140 нових чланова.  

 

      Светски дан књиге и ауторских права и ове године је обележен вишедневним 

активностима. Израђен је пано посвећен Сервантесу и Шекспиру и постављена изложба 

књига ових великана. Такође, организован је бесплатан упис за све суграђане и тих дана је 

учлањено око 330 чланова. У акцији бесплатног учлањена учествовали су наши читаоци и 

завичајни аутори који су промовисали књигу и читање и преузели улоге библиотекара. 

Један дан у недељи је посебно издвојен за учлањавање средњошколаца, када је улогу 

библиотекара преузео познати глумац Иван Јевтовић који се читавог дана дружио и 

разговарао са ђацима. Тих дана је и на Дечјем одељењу организована радионица за 

најмлађе са идејом: „Маска скрива и открива“. Последња у низу активности поводом овог 

значајног датума и празника књиге било је вече са завичајном ауторком Тањом Ђурђевић. 

 

                          
 

 

 

 

Курс италијанског језика 

 

                У нашој Библиотеци је по први пут у граду, ове године организован курс 

италијанског језика. Курс је почео крајем децембра 2013. и трајао је до априла текуће 

године. Због великог интересовања суграђана, курс се одржавао два пута недељно и то у 

два термина. У овом периоду, полазници су савладали основе овог језика и то на нивоу 

А1/1. По завршетку курса, приређено је „Италијанско вече“, где је, поред доделе диплома 

полазницима курса, припремљен програм којим је представљен део богате италијанске 

културе. Проф. Ненад Михајловић Гоја је говорио о историји Рима, библиотекар Жељко 

Ивановић о ликовној уметности ренесансе, а директорка библиотеке, Милена Родић о 

италијанској књижевности. Полазници курса говорили су стихове на италијанском језику 



 

 

а програм је водила професорка италијанског, Драгана Михајловић. У сарадњи са 

Средњом школом, тачније, ученицима смера Кувар- конобар, припремљени су и 

послужени специјалитети италијанске кухиње. 

 

 
 

 

            Почетком маја изложени су радови са дечје радионице „Маска скрива и открива“. 

Изложбу су посетили ученици Основне школе и њихови родитељи. 

            Библиотека је по први пут ове године прославила славу и то Светог Ћирила и 

Методија, 24. маја 2014. године.  

 

           У Народној библиотеци „Вук Караџић“ у Великом Градишту, захваљујући раније 

успостављеној сарадњи, представљен је рад и издавачка делатност Вукове задужбине у 

Београду. На промоцији су говорили уважени професори , управник Вукове задужбине и 

његови сарадници.  

 

 

             
 

 



 

 

 

        

         У оквиру Ноћи музеја, у Библиотеци је приређена изложба дечјих калиграфских 

радова и одржана је радионица „Ex libris“, коју је водио академски сликар Никола 

Пршендић. 

 

 

       Поводом стогодишњице од почетка Првог светског рата , одржана је свечана  градска 

академија у Културном центру. Народна библиотека је у сарадњи са Културним центром и 

Средњом школом учествовала у обележавању овог важног датума. 

              У сусрет овом јубилеју, 23. јуна, у организацији Народне библиотеке „Вук 

Караџић“ Велико Градиште и ИП „Просвета“ одржана је мала свечаност, током које је 

одата почаст јунацима ослободилачких ратова и јунацима Великог рата. Уз кратак 

уметнички програм представљена је књига „Сарајево 1914 - сведочења “ коју су 

заједнички објавили ИП „Просвета“ и Народна библиотека „Вук Караџић“ 

 

                
 

 

            Током јуна, у пуној сали СО Велико Градиште, академик Владета Јеротић је 

одржао предавање на тему љубави. Професор Јеротић је више од два сата говорио о 

љубави, покушавајући да осветли овај феномен са различитих аспеката. 

 

            Представници Библиотеке активно су учествовали у организацији двадесетог 

јубиларног фестивала „Царевчеви дани“ који је одржан средином јула. Поред присуства 

састанцима организационог одбора, беседе на отварању фестивала, у Библиотеци је 

одржан округли сто који је био увод у финално вече фестивала.   

 

         



 

 

 

 

         Током августа, свакодневно се радило на припреми песничке смотре „Рамски 

сутони“ која се од ове године одвија у организацији Библиотеке. Смотра је одржана у селу 

Рам, у зидинама караван-сараја, 23. августа.  

 

      Упоредо са припремом „Рамских сутона“ током августа и септембра радило се и на 

организацији округлог стола о Милици Јанковић који је одржан у Библиотеци, 13. 

септембра 2014.  

 

 

Дечја недеља  

 

     Обележавањем Дечје недеље почетком октобра наставило се са активностима 

предвиђеним за најмлађе узрасте. Током ове недеље, а у складу са прошлогодишњом 

акцијом учлањења и отварања врата Библиотеке и за оне који нису у прилици да је посете, 

сва деца предшколског узраста и нижих разреда основне школе са терена имала су 

прилику да посете Библиотеку и бесплатно постану њени чланови. Тих дана је учлањено 

525 ученика.  

     Традиционални пријем првака обогаћен је дружењем са еминентним писцем за децу, 

Дејаном Алексићем.  

У оквиру Дечје недеље одржана је и промоција књиге песама младе суграђанке Ање 

Марије Живановић коју је објавила наша Библиотека. У промоцији је поред учитеља и 

професора који су говорили о књизи, учествовао и хор Музичке школе „Стеван 

Мокрањац“. 

 

 

 
 



 

 

    Током новембра одржана је промоција филма „Бог да прости“, редитеља Бошка 

Савковића у сарадњи Културног центра и Библиотеке.  

     Крајем овог месеца, промоцију књиге у Библиотеци, одржао је познати завичајни 

песник Раша Перић.  

 

     Крајем године интензивно се радило на припреми зборника песама са „Рамских сутона“ 

и са округлог стола о Милици Јанковић и писањем извештаја о реализаци поменутих 

пројеката.  

 

 
 

 



 

 

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

 
     Народна библиотека „Вук Караџић“ континуирано ради и на издавачкој продукцији 

која у великој мери зависи како од финансијских средстава, тако и од квалитета понуде. У 

првој половини 2014. године, Библиотека је учествовала као издавач, суиздавач или 

сарадник на објављивању следећих публикација: 

 

- „Сарајево 1914. – сведочења“ у сарадњи са ИП „Просвета“ из Београда, поводом 

јубилеја- 100 година од почетка Великог Рата 

- „Ледерата“- др Млађан Цуњак 

- „Царевчева лира“ 

- Душан Станковић „Било некад у Великом Градишту“ 

- Ања- Марија Живановић „Кад порастем...“ 

- Зборник песама са манифестације „Рамски сутони“ 

- Зборник радова са округлог стола о Милици Јанковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V 
 

 

КОРИШЋЕЊЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ 

 

 

 

Уписани чланови:  

 

Одељење за одрасле: 720 

Дечје одељење: 891 

                                                                                     Укупно: 1611 

 

 

 

Број корисника књига: 

 

Одељење за одрасле: 5533 

Дечје одељење: 3567                                                   Укупно: 9100 

 

 

Број коришћених књига:                                             Укупно: 11516 

 

 

Број коришћења периодике:                                        Укупно: 924 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

VI  

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

 ЗА ПЕРИОД ОД 1.1. 2014. ДО 31.12.2014. ГОДИ 
 

 

 

 

 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ  
 

         Финансирање и пословање Библиотеке обавља се на основу следећих  закона, 

правилника и прописа: Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09), Закона о 

делатностима од општег интереса у области културе („Сл. глсник РС“, бр. 49/92), Закона о 

јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 42/91; 71/94; 79/05), Уредбе о коефицијентима за 

обрачун и исплату запослених у јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 44/01; 30/02; 

34/02; 69/02; 78/02; 05/05; 60/07; 54/08), Закона о буџетском систему („Службени глсник 

РС“, бр. 4/09, 73/10, 101/10 и 101/11), Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр. 116/08), Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС, бр. 125/03 и 

12/06), Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем („Службени гласник РС“, бр. 103/11, 10/12, и 18/12- даље: Правилник о контном 

плану), Закона о буџету Репблике Србије за 2014. годину, Одлуке о буџету локалне 

самоуправе за 2014. годину. 

 

 

 

ПЛАН И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

 

        Законом о култури ( Сл. Гласник РС , бр. 72/2009 ) и Законом о библиотечко-

информационој делатности ( Сл. Гласник РС, бр. 52/2011 ), Националним стандардима за 

обављање библиотечко-информационе делатности ( Сл. Гласник РС, бр. 39/2013 ), као и 

Статутом Народне библиотеке „Вук Караџић“, регулишу се број и структура запослених. 

У Народној библиотеци укупно је 9 запослених радника и то :  

 

1. Милена Родић, ВСС, директор, библиотекар 

2. Катарина Милојковић, ВСС, библиотекар 

3. Мирјана Сарић, ССС, самостални књижничар 

4. Маријола Момчиловић, ССС, самостални књижничар 

5. Сања Костић, ССС, књижничар 

6. Данијела Стевић, ССС, књижничар 

7. Жељко Ивановић, ССС, књижничар 

8. Драгана Живковић, ССС, административни радник-књиговођа 

9. Светлана Аџић, ОШ, помоћни радник 

10. Наташа Бонић, ССС, књижничар (на одређено време) 



 

 

 

АКТИВНОСТИ У 2014. 

 

 

Планиране активности којима су се обезбеђивала средства на тржишту у периоду од 1. 

јануара до 31. децембра  2014. године. 

        Библиотека је установа културе чији је оснивач општина и највећи део средстава за 

финансирање обезбеђује оснивач, али ова установа поседује и сопствена средства коју 

обезбеђује путем чланарине, поклона и донација. Све остале услуге се не наплаћују.  

      Чланарина за 2014. годину остала је иста као и у предходној години: за одрасле 

чланове 300,00 динара, колективни упис је 500,00 динара, бесплатан упис су имала деца 

предшколског узраста и првог  разреда основне школе, а пензионери – право на трајну 

чланску карту (65+). У библиотеци  постоји и могућност тромесечног коришћења 

библиотечких фондова по цени од 200,00 динара. 

 

 

ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА 2014. ГОДИНУ 

 Приходи и примања - ПЛАНИРАНО 

- из буџета општине        10.580 000.00  динара 

- из средстава Министарства културе                     610.400,00  динара 

- из донација                10.000,00  динара 

- сопственим приходима корисника/установе         100.000,00  динара 

УКУПНО:            11.300 400,00  динара 

 

 

 

 Расходи и издаци – ПЛАНИРАНО-БУЏЕТ 

- плате, додаци и накнаде запослених      5.650 000,00   динара 

- социјални доприноси на терет послодавца     1.000 000,00    динара 

- накнаде трошковава за запослене                     200 000,00    динара 

- награде запосленима             70 000,00    динара 

- стални трошкови             1.000 000,00     динара 

- трошкови путовања             72 000,00    динара  

- услуге по уговору            240 000,00    динара 

- специјализоване услуге (услуге у култури)               440 000,00     динара 

- текуће поправке и одржавање         165 000,00     динара 

- материјал                                                                                             153 000,00     динара 

 

- машине и опрема                      380 000,00    динара 

- књиге у Библиотеци          300 000,00   динара 

- зграде и грађевински објекти         910 000,00   динара 

УКУПНО:                    10.580 000,00    динара 

 

 



 

 

 

Потрошња сопствених средстава (од чланарине)  и донација планирана су на следећи 

начин : 

 

- Књиге у библиотеци          100.000,00   динара 

-донације              10.000,00   динара 

Укупно:                       110 .000,00  динара 

 

 Планирана потрошња средстава од Министарства културе - 610.400,00 

 

- Пројекат Стручно одељење са електронском читаоницом -201.400,00 

- Пројекат Рамски сутони -63.000,00 

- Виртуелна галерија Милана Бесарабића - 210.000,00 

- Стручни скуп Милица Јанковић - 136.000,00 

 

 

РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА У 2014. ГОДИНИ  

 

 

Плате, додаци и накнаде запослених као и социјални доприноси на терет послодавца 

 

       Цене рада за делатности у ванпривреди и одговарајуће коефицијенте за одређене врсте 

послова, одређује својим одлукама Влада Републике Србије. Зарада се обрачунава на 

основу садашње прописане цене рада од 2.632,28, те је за првих шест месеци на контима 

411 и 412 потрошено укупно  6.384.987,11 динара. 

       У оквиру конта 415 месечни превоз маркице користило је  2 радника, на релацији 

Велико Градиште – Кумане, Велико Градиште – Царевац,  Велико Градиште – Бискупље, 

у укупном износу од 153.616,15 динара 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ТЕКУЋЕ ИЗДАТКЕ У 2014. 

 

Расходи за сталне трошкове на конту 421 на терет Буџета износе 886.984,20 динара. Од 

тога 563.616,63 динара за трошкове електричне енергије, 67.932,00 за трошкове огрева, 

36.816,17 за трошкове комуналија, 104.535,96 услуге телекомуникација, za трошкове 

осигурања  94.604,22 и платни промет 19.479,22 динара. 

 

Са сопственог рачуна потрошено је 542.56  за платни промет. 

 

Конто 422 обухвата редовне дневнице и трошкове пута у земљи као и смештај на 

службеном путу. У току 2014. године  потрошено је  50.406,00 динара на терет Буџета. 

 

Конто 423 - укупно остварено  339. 863, 74 динара на терет Буџета  

1.  услуге одржавања рачунара и сајта у износу од 26.500,00 динара;  



 

 

2. услуге информисања и претплате, услуге штампања (на дневну штампу, 

периодику, оглашавање у новинама и часописима као и у медијима, штампање 

позивница и плаката за књижевне вечери), услуге рекламе и пропаганде у 

укупном износу од 74.206,00 динара;  

3. Хонорари за песнике, промоције, трибине - 28.053,81 

4.  издаци за стручно усавршавање, стручна  литература - u износу од 16.900,00 

динара;  

5. услуге репрезентације у укупном износу од 59.178,93 динара, а за дечије 

пакетиће 15.000,00 

 

У оквиру конта 423413- услуге штампања публикација, из буџетске резерве је потрошено 

120.025,00 динара. 

 

 

У оквиру конта 424 специјализоване услуге – у укупном износу од 734.700,83 динара, и то 

на терет Буџета 325.700,83, и 409.000,00 на терет Министарства културе. 

 

У оквиру конта 424421 услуге културе предвиђене су: књижевне вечери, трибине, дечије 

радионице, штампање плаката, каталога, позивница и за те намене потрошено је 

309.536,83 динара из средстава Буџета општине. 

 

Из средстава Министарства културе потрошено је 409.000,00 за пројекте: Књижевно 

стваралаштво Милице Јанковић-136.000,00; Рамски сутони- 63.000,00 и 210.000,00 за 

пројекат Виртуелна галерија Милана Бесарабића.  

 

За одржавање аларма, противпожарних апарата утрошено је 16.164,00 динара. 

 

 

У оквиру конта 425 услуге одржавања – у укупном износу 179.430.00 динара, извршене су 

текуће поправке водоводне и канализационе мреже. 

 

У оквиру конта 426 извршена је набавка материјала – административног, ХТЗ опреме, 

материјала за образовање, саобраћај, материјала за хигијену и посебне намене у укупном 

износу 133.443,00 динара и то : 

1.  административни материјал  - 42.520,00 динарa 

2. материјал за саобраћај (бензин за одлазак на стручне скупове, семинаре) 

34.274,00 динара 

3. материјал за културу и посебне намене ( картице, чланске карте, налепнице за 

COBISS ) - 56.649,00 динара 

 

 

 

 



 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ОСНОВНА СРЕДСТВА ЗА 2014.  

 

Конто 515121 : књиге – оне су основно средство за рад Библиотеке. Књиге се набављају у 

току целе године, а највећа набавка је реализована у октобру на Сајму књига. До краја 

2014. године потрошено је на терет Буџета 299.642,51 динара, а из сопствених средстава 

64.376,70 динара и 8.000,00 динара из донација од спонзора. 

 

На конту 512 – Машине и опрема - Потрошено је 365.900,00 из средстава Буџета општине 

за опремање Стручног одељења. Од тих средстава обезбеђено је двадесет пет наменски 

направљених полица за посебне фондове. Од тога, осамнаест витрина је застакљено, а 

осталих седам су отворене полице. Поред тога, набављена су два радна стола за 

библиотечке раднике и четири за кориснике.  

У оквиру пројекта Стручно одељење са електронском читаоницом Министарства културе 

из области бибиотечко-информацоне делатности добијено је 201.400,00 динара. Та 

средства употребљена су за набавку рачунарске опреме, скенера, фотоапарата који ће 

допринети бржој обради библиотечког фонда и друге грађе. 

 

 

На конту 511- Капитално одржавање установа културе- потрошено је 903.567,60 за 

санацију централног грејања у библиотеци, чиме је решен дугогодишњи проблем. Уместо 

досадашњег грејања на струју, прешло се на грејање на пелет. За ту намену, поред измене 

унутрашњих инсталација, набављен је котао на пелет са пратећом опремом и уграђен 

димњак на згради Библиотеке. Поред наведеног, а ради безбедности и испуњавања услова 

за противпожарну заштиту, урађен је нови прикључак на водоводну мрежу и хидрант.  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Директор, 

                 Милена Родић 

 

           

 

 


