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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  

ЦРФ: 07868 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 9101 

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

И МЕЈЛ: bibliotekavg@mts.rs, direktor@bibliotekavg.com  

ВЕБ: www.bibliotekavg.com 

КОНТАКТ: 012/662-208 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ: директор, МА Милена Димитријевић, виши 

дипломирани библиотекар, мастер филолог 

 

 

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, 13/16 и 30/16-испр. и 6/20), Закона о 

библиотечко-информационој делатности ("Сл. Гласник РС", бр. 52/11), Правилника о 

националним стандардима за обављање библиотечке делатности ("Сл. Гласник РС", бр. 

39/13), Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република 

Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. Гласник РС", бр. 106/18 

и 144/20), 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-др. 

закон, 81/05-испр. др. закона, 83/05-испр. др. закона и 83/14-др. закон), Уредба о 

коефицијентима за обрачун и исплату запослених у јавним службама (" Сл.гласник РС", 

бр. 44/01, 15/02-др. пропис, 30/02, 32/02-исправка, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 

67/04, 120/04, 05/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 

40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 

79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11 и 11/12, 124/12, 8/13, 4/14, 58/14, 113/17- др. закон, 

95/2018- др. закон, 86/2019- др. закон, 157/2020- др, закон), Закона о буџету Републике 

Србије за 2020. годину („Сл. Гласник РС“ бр. 95/18, 72/19), Одлуке о буџету локалне 

самоуправе за 2020. годину. 

mailto:bibliotekavg@mts.rs
mailto:direktor@bibliotekavg.com
http://www.bibliotekavg.com/
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III 

 

ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ 

 

     

        Делатност Народне библиотеке „Вук Караџић“ је обављање библиотечко-

информационе делатности и обухвата: пружање услуга корисницима, омогућавање 

приступа библиотечко-информационој грађи и давање упутстава 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 обавља делатност преко Позајмног 

одељења за одрасле са читаоницом, Дечјег одељења за најмлађе кориснике и Стручног 

одељења са електронском читаоницом. Улазни хол представља галеријски простор у којем 

се налази стална поставка скулптура и цртежа Милана Бесарабића која је доступна и у 

дигиталној форми путем сајта www.milanbesarabic.com. 

 

 

 
IV 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ( 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020.) 
 

 

          Програм рада Народне библиотеке „Вук Караџић“ у Великом Градишту за 2020. 

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 и плану, почетком 

године Библиотека је несметано обављала своју делатност, међутим, проглашење 

ванредног стања на територији Републике Србије половином марта, довело је до значајних 

одступања у раду, пре свега у одржавању културних и едукативних програма и 

манифестација.  

 

       Почетком године, пријавили смо се на конкурсе које расписује Министарство културе 

и информисања из различитих области. Као и претходних година, конкурисали смо са 
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пројектом „Рамски сутони“. Припрема предлога овог пројекта подразумевала је низ 

састанака који су имали за циљ проширење и измену концепта манифестације у чему су 

нам помагале колеге из других библиотека (Краљево, Чачак), али и еминентни 

књижевници. Јавиле су се идеје о сарадњи са општином Кучево и успостављањем 

манифестације у част књижевног дела Стевана Раичковића, па је остварен контакт и са 

његовом породицом у Америци. Нажалост, пандемија и недостатак средстава одложили су 

планове за неку од наредних година. Сарадња са Савезом Срба у Румунији и идеје за 

укључивање дијаспоре у песничке манифестације наставила се и током пандемије.  

Поред наведеног, конкурисало се и са пројектом „Дигитализација Рамске тврђаве“, 

покренута сарадња са агенциојом „Тика“ и одржано неколико састанака са потенцијалним  

сарадницима на овом пројекту, чија је реализација одложена за неке друге прилике.  

Једини пројекат који је подржан од стране Министарства и одржан у редукованом облику 

био је „Креативно писање“, тромесечни курс креативног писања који се одржао крајем 

године.  

 

       Почетком године изложене су нове књиге на одељењу за одрасле, а Библиотеци је 

поклоњен део приватне библиотеке завичајног песника Раше Перића.  

 

    Стара расвета у Библиотеци замењена је новом лед расветом и то у свим просторијама 

Библиотеке.  

     

    У духу обележавања Дана оснивања градиштанског читалишта, традиционално је 

одржан квиз о Светом Сави за ученике основне школе на Дечјем одељењу, који је пратио 

пано приказ. Дан библиотеке обележен је уз велики број званица, сарадника и пријатеља.  

Награђени су најактивнији читаоци у претходној години по категоријама: деца, нижи 

разреди основне школе, виши разреди основне школе, средњошколци, студенти, одрасли и 

пензионери. Уручене су захвалнице спонзорима, сарадницима- појединцима и 

удружењима са којима библиотека одржава или успоставља успешну сарадњу. Свечаности 

су присуствовали и представници Савеза Срба у Румунији и Библиотеци је уручен део 

личне библиотеке Славомира Гвозденовића, књижевника из Темишвара, почасног члана 

Савеза.  

    

   Током фебруара обележени су Дан матерњег језика и Национални дан књиге- изложбама 

и часовима српског језика. Представљене су публикације из референсне збирке из области 

језика и лингвистике, урађени су пано прикази о Бориславу Пекићу, Драгославу 

Михаиловићу и Данилу Кишу.  

       

     Осмомартовски празник обележен је акцијом са средњошколском библиотечком 

секцијом чији су чланови делили поруке са цитатима на бројним јавним местима по граду 

(улице, пијаца, продавнице итд.). Урађени су пано прикази на тему жена књижевница и 

знаменитих ауторки дечијих књига. Одржана је осмомартовска радионица за децу и 

изложба радова са радионице.  

 

      Половином марта, проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије, 

због пандемије изазване вирусом Ковид 19, и сазвана је хитна седница Кризног штаба 

Општине Велико Градиште. Између осталог, на седници је одлучено да Библиотека 
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обустави рад са корисницима и да се запосленима, којима је то неопходно, омогући рад од 

куће, али и организују дежурства како би се основни послови несметано обављали. На рад 

од куће распоређени су запослени који спадају у осетљиве групе због свог здравственог 

стања и родитељи деце која иду у предшколску установу и основну школу (с обзиром да 

су образовне установе прекинуле са радом). Остали запослени радили су у сменама са 

скраћеним радним временом. Две запослене распоређене су за волонтерски рад у Црвеном 

крсту. Укинути су сви видови јавних окупљења и дужих задржавања у затвореним 

просторијама.  

 

      Током рада од куће запослени су вршили одабир публикација за набавку, пратећи 

актуелну издавачку делатност, путем сајта, фејсбук и инстаграм странице промовисане су 

и препоручиване књиге за читање, пратила се активност других установа културе и 

информисали корисници о квалитетним дигиталним програмима из културе и уметности. 

Библиотечки радници били су у сталном контакту са корисницима, давали разноврсне 

информације, скенирали и слали потребне публикације итд.  

 

    Након препоруке Министарства културе и информисања РС да се почне са радом 

колико околности дозвољавају, у складу са свим прописаним мерама, крајем априла 

отпочео је рад са корисницима, али у измењеној форми- слободан приступ фонду, 

употреба електронске читаонице и коришћење дневне штампе није дозвољено, али је 

издавање публикација и других информација у физичком смислу дозвољено. Овакав вид 

рада настављен је током читаве 2020. године. У том периоду радило се на писању пројекта 

за библиотеку у оквиру конкурса „Градови у фокусу“.  

 

          Сарадња са другим библиотекама настављена је и током пандемије у виду размене 

информација и примера добре праксе, али и међубиблиотечке позајмице која се реализује 

у оба смера. 

 

       У току пролећних и летњих месеци све планиране манифестације су отказане, и то: 

промоције књига, изложбе слика и фотографија, Светски дан књиге за децу и Светски дан  

књиге и ауторских права, „Ноћ музеја“, Месец франкофоније, „Царевчеви дани“, „Рамски 

сутони“, „Великоградиштанска гитаријада“ итд. За то време радило се интензивно на 

преуређењу фондова, обради и селекцији публикација, размени информација са 

корисницима и колегама. Одржан је један састанак Уметничког савета фестивала 

„Царевчеви дани“ и састанак у вези са часописом „Царевчева лира“. Писани су и 

уређивани текстови за ову публикацију, а манифестација је одржана у октобру у знатно 

редукованом облику (трајала је један дан).  

         Пројекат „Креативно писање“ у краћој верзији подржан је од стране Министарства 

културе и информисања РС.  

          Реализација пројекта започета је у септембру, када је почела нова школска година. 

Због епидемиолошке ситуације и забрана које су се односиле на ограничен број људи у 

затвореним просторијама, није објављен јавни позив, већ je, захваљујући доброј сарадњи 

са школама, наставницима и професорима, послат позив ученицима 8. разреда основне 

школе и средњошколцима у Великом Градишту и Голупцу, са напоменом да је број 

полазника ограничен. Од 15. септембра до 18. децембра одржавале су се радионице 

креативног писања у Народној библиотеци „Вук Караџић“ у Великом Градишту. У 
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зависности од потреба и могућности учесника, радионице су се одржавале једном или два 

пута недељно. Од проглашења ванредне ситуације на територији општине Велико 

Градиште изазване епидемијом корона вируса, крајем новембра, па све до половине 

децембра, радионице су се одвијале онлајн, путем зум апликације. Трајање радионица 

било је између два и три часа. У назначеном периоду, одржано је укупно 18 радионица. 

Све радионице водила је професорка српског језика и књижевности, Биљана Миловановић 

Живак, истакнута књижевница са дугогодишњим искуством у раду са младима и вођењу 

радионица креативног писања. Поједине радионице подразумевале су и рад са гостима 

који су долазили у Библиотеку или се укључивали у рад путем интернета. На тај начин, 

остварена је сарадња Библиотеке са истакнутим радницима у култури са територије 

Браничевског округа попут професора језика и књижевности, књижевника, критичара, али 

и са истакнутим српским књижевницима (универзитетски професор, познати песник и 

писац за децу и младе). С друге стране, полазници курса креативног писања имали су 

јединствене прилике да упознају и да уче од изузетних стручњака који им могу бити 

помоћ и подршка у даљем развоју и књижевном раду. Полазници су се ове године 

опробали у писању: песама у прози, песама са римом, кратке приче, приче са првом 

задатом или уметнутом реченицом, СФ или хорор приче, приче и песме за децу, драмског 

текста, пародије, интервјуа, књижевног приказа, филмске критике, позоришне критике, 

научног есеја, есеја из живота, али и у портретисању ликова, писање на лицу места, 

тимског рада на састављању ланчане приче и др.  

 

Гости су нам били неки од најзначајних савремених стваралаца из различитих 

области: Бранко Стевановић, песник за децу и преводилац; Михајло Пантић, 

универзитетски професор, прозни писац и критичар; Горан Јовановић, филмски критичар 

и прозни писац. Због околнисти везаних за ковид 19, Бранко Стевановић гостовао нам је 

уживо, а Михајло Пантић и Горан Јовановић гостовали су нам преко зум – апликације.  

Планирано је да креативци представе своје радове на Новогодишњој чајанци, а 

затим да се уприличи и промоција Зборника радова који се припремао током трајања 

пројекта и који ће ускоро изаћи из штампе. Ова догађај смо због забране окупљања 

одложили. Окупићемо се на промоцији Зборника радова када околности буду дозволиле. 

 

У духу добре сарадње са колегама из свих крајева наше земље, током септембра су 

нашу Библиотеку посетиле колеге из Народне библиотеке „Десанка Максимовић“ 

Власотинце.  

 Директорка библиотеке присуствовала је дводневној међународној конференцији о 

покретним библиотекама која је одржана у организацији Библиотеке „Центар за културу“ 

Кладово.  

Како би се, упркос околностима, наставилио са акредитованим семинарима у 

оквиру програма сталног стручног усавршавања библиотекара, у нашој установи је 

одржан семинар под називом „Облици и методи дигиталних комуникација у раду са 

младим корисницима библиотечких услуга“  који је одржао библиотекар саветник, Мирко 

Марковић.  

Остварена је сарадња са „Интернет клубом“ Љиг који се, између осталог, бави 

унапређењем наступа библиотека на интернету.  

             Током јесењих месеци, публициста и дугогодишњи новинар Драган Живановић из 

Пожаревца радио је на прикупљању материјала, интервјуисању актера и другим 
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припремним активностима за писање монографије о великоградиштанском одбојкашком 

клубу ОК ВГСК. Крајем године објављена је монографија под називом „Шампиони из 

мале вароши“ у издању наше библиотеке.  

       Крајем године одржана је обука на тему „Прва помоћ“ за све раднике Библиотеке у 

организацији Црвеног крста, а у складу са „Правилником о начину пружања прве помоћи, 

врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и 

роковима за оспособљавање запослених за пружање прве помоћи“ („Сл. Гласник РС“ 

109/2016). Израђен је и низ правилника из области безбдности и заштите на раду. 

 

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

поклонима грађана. Током маја и јуна је стигао годишњи Откуп Министарства културе и 

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

књига. У 2020. години укупно је електронски обрађено 1591 публикација, од којих је 

путем Откупа Министарства набављено 422, куповином 606 и поклонима 563, као и једно 

сопствено издање.  
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КОРИШЋЕЊЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ И УСЛУГА БИБЛИОТЕКЕ 

 

 

 

Уписани и активни чланови:  

 

 

Одељење за одрасле:   531 

Дечје одељење:            1041                                                           Укупно: 1572 

                                                                                                           

 

 

Број корисника књига: 

 

Одељење за одрасле:   2984 

Дечје одељење:            1575    Укупно: 4559 

                                                                                                          

 

 

Број коришћених књига и периодике:                                           Укупно: 7 839 

 

 

Број коришћења е-читаонице:                                                        Укупно: 53 

 

 

Број посетилаца на културним програмима:                                Укупно: 130 
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V 

 

 ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД ОД 1. 1. 2020. ДО 31. 12. 2020. ГОДИНЕ 

 

- 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, исказана на основу цене рада 

са припадајућим коефицијентима за 2020. годину. Све то прате социјални доприноси на 

терет послодавца, и у оквиру конта 411 и 412 за 2020. годину потрошено је 7.784 035,00 

динара.  

      У оквиру конта 413 - новогодишњи поклони за децу, утрошено је 42 000.00 динара. 

      У оквиру конта 414 - социјална давања запосленима, потрошено је 355 552,00 динара.   

      У оквиру конта 415 - месечни превоз, маркице користе 3 радника, и то 2 радника на 

релацији Велико Градиште – Кумане и 1 радник на релацији Велико Градиште – Царевац. 

Укупно је утрошено  127 083,00 динара. 

       

- Стални трошкови остварени у 2020. години, на конту 421  износе 736 605,00 динара 

и то по следећим контима: 

4211- платни промет - 17 149,00; 

4212 - струја и огревно дрво (пелет) – 506 010,00 

4213 - комуналне услуге – 21 255,00  

4214 – услуге комуникације – 108 396,00 

4215- осигурање објеката и запослених - 83 795.00 

 

- Конто 422 обухвата редовне дневнице и трошкове пута у земљи на сајмове, стручне 

скупове и остале културно- образовне програме. Укупно утрошена средства на овој 

позицији износе 1 200,00 динара. 

 

- Конто 423 – Услуге по уговору, укупно 1 194 851,00, у које спадају следеће услуге: 

4232 - услуге одржавања рачунара, сајта, софтвера – 75 240,00;  

4233 - услуге образовања и усавршавања запослених – 15 000,00 

4234 - услуге информисања – 289 990,00 

            4235 - стручне услуге – 669 197,00 

      4237 – репрезентација – 60 131,00  

      4239 - остале опште услуге – 85 293,00 

      

- У оквиру конта 424 специјализоване услуге – утрошено је  132 474,00 динара, у 

оквиру којег се налазе 424221- услуге културе и 424911- остале специјализоване 

услуге. Утрошена средства се односе на реализацију књижевних вечери, Рамских 

сутона, Јубилеја, трибина, дечјих радионица, штампање плаката, каталога, 

позивница и сл. као и одржавање аларма, обезбеђење зграде и др. специјализоване 

услуге.  
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- У оквиру конта 425 -услуге текућих поправки и одржавања објекта– потрошено  47 

800,00 динара. Та средства су искоришћена за поправке и услуге одржавања 

опреме, котларнице и осталих просторија у згради библиотеке и то за уређивање и 

преграђивање тоалета.  

 

- У оквиру конта 426 - набавка материјала – административног, ХТЗ опреме, 

материјала за образовање, саобраћаја, материјала за хигијену и посебне намене;  

потрошено је 112 952,00 динара и то : 

- 4261 - канцеларијски материјал-  39 310,00 динара  

- 4263 – материјал за образовање- 5 364,00 динара 

- 4264 - бензин- 2 001,00; 

- 4268 – хемијска средства за хигијену и храна и пиће за манифестације- 9 684,00 

- 4269 - остали материјал за посебне намене - 56 593,00 

 

- На конту 511 - капитално одржавање зграда и грађевинских објеката потрошено је 

231 963,00 динара. Ова средства утрошена су за комплетну замену расвете у свим 

просторијама, старе лампе замењене су лед лампама.  

- На конту 512 - машине и опрема, потрошено је укупно 128 000,00 динара за 

куповину новог горионика за котао на пелет.  

      -  Конто 515 - нематеријална имовина, подразумева књиге у Библиотеци које су                  

основно средство за рад. У току 2020. године, за куповину књига, укупно је потрошено 

444 006,00 динара.  

 

Укупно утрошена средства за 2020. годину износе 11 338 521,00 динара. 

 

     

                                                                                                                              Директор, 

                       

                                                                                                                    Милена Димитријевић 


