




1Народна библиотека Пирот је најстарија
установа културе у Пироту, намењена
најширој јавности. Године 2014. обeлежила
је значајан јубилеј – 135 година од
оснивања Читаонице у Пироту, претече
данашње Библиотеке. Ипак, почетак
организоване библиотечке делатности у
Пироту везује се за 1947. годину када је 17.
маја Градски народни фронт основао
књижницу са читаоницом, која ће у
наредним деценијама постати једно од
најзначајнијих културних средишта
пиротског краја. Библиотека, која је 1980.
године за своје заслуге у развијању мреже
сеоских огранака награђена тада
најпрестижнијом наградом у области
библиотекарства „Милорад Панић Суреп“,
данас нема ни један стацонарни огранак. Од
1994. године Народна библиотека Пирот
матична је за подручје Пиротског округа,
своје матичне функције остварује у
општинама Пирот, Бабушница, Бела
Паланка и Димитровград.
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Основни подаци о Народној библиотеци Пирот

Народна библиотека Пирот је најстарија установа културе у Пироту, намењена
широкој јавности. Прво отварање Читаонице, претече данашње Библиотеке, одиграло се
у време Обреновића, 1878. године, друго тридесетак година касније – у време
Карађорђевића, када је Краљевим указом 1909. године основана Јавна библиотека у
Пироту. Након Другог светског рата, 17. маја 1947. године, оснивачким актом Народног
фронта Пирота започиње рад Градска књижница са читаоницом. Тај установитељски
акт, трећи по реду, коначно омогућава ширење и развијање библиотечке делатности у
пиротском крају. Међутим, ни тада потреба за функционалном централном
библиотечком зградом није прецизно и темељно артикулисана, није успостављена
преломна тачка ослонца за далекосежнији процват библиотекарства.Матична
библиотека Пиротског округа, која је 1980. године за своје заслуге у развијању мреже
сеоских огранака награђена најпрестижнијом наградом у области библиотекарства
“Милорад Панић Суреп”, данас нема ни један стационарни огранак.

Народна библиотека Пирот располаже са преко 80.000 књига, фондом
периодике од 200 наслова, разноврсном некњижном грађом. Стручна обрада књижне
грађе је од 2007. године аутоматизована на COBISS платформи. У 2022. години
отпочела је дуго најављивана реконструкција некадашњег Дома Војске, у коме ће цео
први спрат бити уступљен на коришћење Библиотеци. Дотле, док буде трајала санација
зграде, реновирање и потом опремање простора, део Библиотеке је привремено
смештен на позајмном одељењу за одрасле кориснике, док су позајмно одељење за децу
и младе, научно, завичајно и одељење обраде измештени на Затворени базен.
Захваљујући разумевању и помоћи друштвено одговорних фирми и предузећа,
обезбеђене су кутије за паковање књига, инвентара и опреме, док је огромну помоћ
Библиотеци приликом селидбе пружило ЈКП Регионална депонија, које је грађу
издвојену као мање актуелну и дупликате као и део инвентара отпремила у магацин
некадашњег Ангропромета.

Назив установе: Народна библиотека Пирот

Седиште: Пирот, Бранка Радичевића 10

Оснивач: Скупштина Града Пирота

ПИБ: 100355955
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Поред обављања основне библиотечко-информационе делатности, Библиотека
значајно доприноси културном животу града. Организатор је бројних књижевних
сусрета, промоција, изложби, предавања, округлих столова, семинара, неретко и
међународног карактера. Гости пиротске Библиотеке су били најзначајнији српски
књижевници: Борислав Пекић, Добрица Ћосић, Светлана Велмар-Јанковић, Радослав
Петковић, Драган Великић, Милисав Савић, Владимир Пиштало, Гордана Ћирјанић,
Владан Матијевић, Ивана Димић, Драган Јовановић Данилов, Љубица Арсић, Дејан
Алексић, Михајло Пантић, Јасминка Петровић, Весна Алексић и многи други.
Библиотека традиционално организује пропратне програме Салона књиге и графике и
Пиротског културног лета, као и Смотру рецитатора и “Читалачку значку”, а запажени
је и издавач и промотер многих завичајних публикација међу којима је свакако
најзначајнији научни часопис Пиротски зборник.

Циљ Народне библиотеке Пирот је да својим корисницима омогући перманентно
образовање, социјалну интеграцију, да промовише културу читања од најмлађег узраста,
негује завичајност и њене највеће уметничке вредности и домете – кроз континуирано
побољшање услова за рад и унапређивање услуга које пружа својим корисницима.
Најзначајнији подстицај развоју библиотечке делатности, представљаће усељење у нови
простор, прилагођен потребама библиотеке.

Делатност

Библиотечко-информациона делатност, по новом Закону о библиотечко-
информационој делатности (Службени гласник РС, бр. 52/11), обухвата прикупљање,
обраду, заштиту, чување, представљање и давање на коришћење библиотечке грађе и
извора, као и стварање, размену, позајмицу и дистрибуцију информација које поседују
библиотеке, друге установе, организације или удружења у земљи и иностранству, а у
циљу ширења знања, слободног приступа информацијама и њихове промоције.

Народна библиотека Пирот матичне функције остварује на подручју Пиротског
округа, у Пироту и општинама Бабушница, Бела Паланка и Димитровград.

Законски оквир

Правни статус јавних библиотека одређен је Законом о јавним службама (Сл.
гласник РС, бр. 42/91; 71/94; 79/05), Законом о локалној самоуправи (Сл. гласник РС, бр.
9/02, 33/04, 135/04 и 129/07), као и Законом о библиотечко-информационој делатности
(Сл. гласник РС, бр. 52/11), који библиотеку дефинишу као самосталну јавну установу у
области културе за чије су оснивање и рад одговорни органи локалне самоуправе.
Нормативни акти Библиотеке усклађени су са новим Законом о култури (Сл. гласник РС,
бр. 72/09, 13/16, 30/16 - исправка) и Законом о библиотечко-информационој делатности.
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Реализоване активности

Основни услови за рад Народне библиотеке Пирот, како би успешно
реализовала своје програмом рада испланиране активности, су: простор, опрема, кадар
и финансијска средства.

Простор

Сигурно један од опредељујућих фактора за успешан рад библиотеке је простор.
Присутан тренд у свету је да се пажљиво планирају библиотечке зграде и да ниче
велики број нових, наменски изграђених библиотека, одражавајући и на тај начин
промене које се одигравају у деловању библиотека, које све више, са својим
многобројним садржајима и сервисима, постају једина савремена некомерцијална јавна
места окупљања за све узрасте и све групе. Простор у коме је била и у коме се Народна
библиотека Пирот тренутно налази представљао је свих ових година ограничавајући
фактор развоја и унапређења библиотечко-информационе делатности.

Планираном реконструкцијом и адаптацијом некадашњег Дома Војске, први
спрат зграде биће преображен у библиотеку, чиме ће рад свих библиотечких одељења и
служби биће обједињен на једном месту и синхронизован. С обзиром да се међу њима
налазе и лица са посебним потребама, стари и немоћни, мајке са малом децом и др. -
пројектом је предвиђена и изградња лифта, чиме би се испоштовали стандарди којима
се регулишу права и обавезе када је у питању доступност библиотечке грађе и услуга.

Опрема

Година 2022. била је у знаку селидбе, али и поред тога улагано је у библиотечку
опрему, израђене су нове полице за научно одељење и осавремењена рачунарска опрема.

Финансирање Библиотеке

Финансирање градских јавних библиотека врши се из градског буџета, сагласно
одредбама Закона о култури (Сл. гласник РС, бр. 72/09, 13/16). Народна библиотека
Пирот се, осим из буџета Града Пирота, финансира и из буџета Министарства културе
РС које подржава рад матичне службе и (су)финансира одређене пројекте. Финансијска
средства се исказују у финансијском извештају, који чини саставни део извештаја о раду.

Народна библиотека Пирот је у 2022. години остварила приходе у укупном
износу од 24.576.728 динара. Планирана средства за 2022. годину су била 25.321.976
динара, што значи да је остварење плана 97%. Већина средстава издвојена је из буџета
Града, од тога 189.431 дин. за финансирање програма (ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ И
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МЛАДЕ – програмско буџетирање), док је 250.000,00 динара Библиотека добила од
Министарства културе за реализацију пројекта Суфинансирање матичних функција у
2022. години (утрошено је 237.869,99 дин). Редовним откупом књига за јавне
библиотеке у Србији Министарства културе РС за 2022. годину, Народна библиотека
Пирот је од издавача добила књиге у вредности од 383.671.169 динара.

Кадар

У Библиотеци је у 2022. запослено је било 17 радника, од којих један на
одређено због повећаног обима посла и један као замена колегинице на породиљском
боловању. Сви радници на библиотечким пословима (13) имају положен стручни испит.
Квалификациона структура запослених је усклађена са стандардима препорученом
структуром запослених у једној матичној библиотеци. Плате и додаци запослених
обрачунавају се на основу Закона о платама у јавним службама и Уредбе о
коефицијентима за обрачун и исплату плата у јавним службама. Тренутно важећи
коефицијенти за обрачун плата запослених у Библиотеци су: директор - 22,17, виши
дипломирани библиотека - 18,70, дипломирани библиотекар - 17,30, библиотекар (виши
књижничар) - 13,30, самостални књижничар - 11,40, књижничар - 11,10, организатор
материјално-финансијских и општих послова - 11,10 и хигијеничар - 6,70.
Квалификациона структура запослених у Народној библиотеци Пирот, приказана у
табелама, дата је у односу на Правилник о организацији и систематизацији послова у
НБП, који је усклађен са најновијом Уредбом о Шифарнику радних места.

Табела 1. Квалификациона структура Народне библиотеке Пирот

квалификациона структура број извршилаца у 2022.

НКВ 1

ССС 6

ВШС 2

ВСС 8

Табела 2. Квалификациона структура по годинама старости

20-30 г. 31-40 г. 41-50 г. 51-60 г. преко 61 г.

НКВ 1

ССС 2 2 2

ВШС 1 1

ВСС 3 3 2
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Табела 3. Квалификациона структура по годинама стажа

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40

НКВ 1

ССС 2 3 1

ВШС 1 1

ВСС 1 4 2 1

Број стручних библиотечких радника у Пироту у складу је са стандардима који
за матичне јавне библиотеке одређују једног дипломираног библиотекара/библиотекара
и 1 вишег књижничара/књижничара на 5.000 становника. Град Пирот је, према попису
становништва, 2011. године имао 57.911 становника а само место Пирот 38.432
становника, односно потребу за 24 стручна радника у граду, односно 15 стручних
радника у Библиотеци у самом Пироту, колико би, сагласно одредбама Стандарда за
јавне библиотеке у Републици Србији (Библиотекар, бр. 1-4/2010) требало да ради у
мрежи јавних библиотека у граду и колико је и предвиђено актуелним Правилником о
организацији и систематизацији послова у Народној библиотеци Пирот. Проблем
заштите и чувања библиотечке грађе, како је Библиотека без стандардне опреме за
књиговезницу, решава се ангажовањем уговором о делу стручних лица за обављање
поменутих послова.

Организациона структура Народне библиотеке Пирот

Рад Народне библиотеке Пирот организован је у оквиру следећих одељења и служби:

- матична служба и одељење за комуникацију и развој програма,

- одељење набавке и обраде библиотечке грађе,

- научно одељење (одељење периодике са референсном збирком, старом и ретком
књигом и фондом стране књиге),

- позајмно одељење за рад са одраслим корисницима,

- позајмно одељење за децу и младе,

- завичајно одељење

- и одељење општих и финансијских послова
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Директор

дипл. библиотекар

Матична службаи
одељење за

комуникацију за развој-
бр. радн.: 2

1 самост. књижничар
1 виши дипл. библиотекар

Завичајно одељење
бр. радн.: 1

дипл. библиотекар

Служба
набавке и обраде

бр. радн.: 3
2 књижничара

1 дипл. библиотекар

Научно одељење
бр. радн.: 2

1 дипл. библиотекар
и 1 књижничар

Позајмно одељење за
одрасле кориснике

бр. радн.: 3
дипл. библиотекар

Позајмно
одељење за децу

и младе
бр. радн.: 2
библиотекар

Финансијско-
књиговодствена

служба
бр. радн.: 1

Правно-
административна

служба
бр. радн.: 1

Одржавање хигијене
/ курирска служба

бр. радн.: 1

Матична служба

Народна библиотека Пирот надзор над стручним радом библиотека је обавила
у планираном обиму. Извршено је седам надзора над стручним радом - две јавне
библиотеке (Народна библиотека “Вук Караџић” у Белој Паланци и Народна библиотека
Бабушница и пет школских библиотека (ОШ “Љупче Шпанац” и Гимназија “Никета
Ремезијански” у Белој Паланци, ОШ “Деспот Стефан Лазаревић” и Средња школа “Вук
Караџић” у Бабушници и ОШ “Вук Караџић” у Пироту). Увид у стање и услове рада током
2022. године је обављен у 9 школских библиотека у округу, док је стручна помоћ
указана 22 пута, а обављено је и тридесетак консултација.

У 2022. години пиротски библиотекари су узели учешћа у студијској посети
Новом Саду – Европској престоници културе 2022, с циљем да се размене искуства,
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знања и идеје, као и да се умреже радници у култури зарад ширења идеја о Европској
престоници културе и унапређења културне понуде у градовима на југу и југоистоку
Србије (19-20. мај), на XVI Библионету у Чачку, научном скупу у организацији
Заједнице матичних библиотека и Градске библиотеке “Владислав Петковић Дис”, чија
је тема била Библиотеке и доживотно учење (8-10. септембар); на завршној
конференцији “Новинска писменост и критичко мишљење у библиотекама” у
организацији Библиотеке града Београда у оквиру програма Европске уније Ерасмус +
(27. септембар); на XIX конференцији Библиотекарског друштва Србије Удруживање,
повезивање и умрежавање библиотекара, (Београд, 14-16. децембар). Народна
библиотека Пирот била је, такође, укључена у рад Библиотекарског друштва Србије и
кроз учествовање на два форума - форуму БДС-а на тему Е-фискализација (17. март,
Зајечар) и Секције и комисије БДС: потребе и могућности стручног удруживања и
повезивања (Београд, 27. октобар).

Кандидат за полагање стручног испита у библиотечко-информационој
делатности, колегиница из Народне библиотеке “Детко Петров” у Димитровграду, након
комплетне обуке у службама и на одељењима матичне библиотеке, положила је стручни
испит у библиотечко-информационој делатности, стекавши звање дипломирани
библиотекар.

За библиотекаре Пиротског округа, у склопу сталног стручног усавршавања,
организован је 14. јуна акредитовани семинар - Зелена библиотека, чији су аутори дипл.
библиотекар саветник Даниела Скоковић и дипл. библиотекар Младен Мајсторовић из
Народне библиотеке Пожега, који је окупио тридесетак библиотекара јавних и
школских библиотека Пиротског округа.

Матичном одељењу Народне библиотеке Србије попуњене анкете са подацима
за потребе базе Мрежа библиотека Србије достављене су у предвиђеном року, као и
анкета о најчитанијој књизи у јавним библиотекама Србије и извештај о реализацији
откупа Министарства културе РС.

На захтев Министарства културе РС, урађена је анализа рада јавних
библиотека Пиротског округа у периоду од 2018. до 2021. године.

Послове матичне службе обављају самостални књижничар Јован Динчић и
виши дипломирани библиотекар Надица Костић.

Културнa и јавна делатност

Без обзира на отежане околности рада у 2022. години, проузрокованих
селидбом која је дуго трајала јер се тражило адекватно просторно решење, Библиотека
је била активан чинилац културног живота града организујући велики број запажених
културних догађаја. Динамика и број културних дешавања као и начин њиховог
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организовања прилагођавани су актуелним околностима, те су се сви програми
Библиотеке од јула одвијали у Галерији “Чедомир Крстић” и дворишту Музеја
Понишавља. Није изостала ни добра сарадња са медијима, тако да су сви програми
Библиотеке и спроведене акције били, осим на сајту и друшвеним мрежама установе,
изузетно добро медијски пропраћени.

Светски дан читања наглас је обележен 2. фебруара, а Библиотека га је
прославила - читајући са децом. Овај празник установљен је 1991. године и све је више
библиотека и установа које га обележавају, а читање наглас је посебно значајно када је
реч о књигама за децу, нарочито ако је комбиновано са разговором о прочитаном.

Поводом 1. априла - Светског дана шале, у Библиотеци је одржано вече хумора,
на коме су учестовали Наташа Панић, Јордан Андоновић Ставрија, Венкица Минић и
Јован Мијалковић. Модератор је била Дуња Видановић.

Библиотека је, у сарадњи са УГ Ромкиње са села, организовала поводом Светског
дана Рома, 8. априла, изложбу књига и фотографија као и радионицу на којој су деца
могла да се упознају са културом и традициојом Рома, ромским бајкама, познатим
Ромима, као и публикација о Ромима из фонда Библиотеке.

На XXIII Салону књиге и графике који је трајао од 18. до 26. марта, Народна
библиотека Пирот, као суорганизатор у делу пратећих програма, имала је две промоције.
Ауторка Ана Атанасковић представила је 19. марта свој роман “Моја љубав Никола
Тесла” који је побудио велику пажњу читалачке публике. Осим ауторке, о овој
романсираној биографији великог научника говорила је Сања Живковић, професорка
књижевности. Нови роман књижевнице и историчарке уметности Лауре Барне “Све
моје сестре”, инспирисан животом и делом Растка Петровића, промовисан је 22. марта.
О породици Петровић, Растку и Надежди и српском модернизуму, говориле су ауторка
Лаура Барна и професорка књижевности Јасмина Манић.

С обзиром да су због епидемиолошке ситуације изостале промоције претходних
бројева Пиротског зборника (44 и 45), на промоцији одржаној 15. априла 2022. године у
читаоници Библиотеке представљена су сва три последња броја. Гости промоције били
су рецензенти Саша Недељковић, редовни професор на Одељењу за етнологију и
антропологију Филозофског факултета у Београду и Татјана Катић, виши научни
сарадник Историјског института – Београд, модератор Сања Живковић, професор
књижевности.

Градска смотра рецитатора основних и средњих школа у Пироту, 53. по реду,
одржана је у суботу 26. марта. На окружно такмичење, чији је домаћин такође била
пиротска библиотека (16. април) пласман је остварило по шесторо такмичара у све три
категорије. Жири окружне смотре чинили су редитељ Давид Алић, глумица Миона
Марковић и песник Власта Ценић. Пиротски рецитатори остварили су огроман успех -
две такмичарке у средњем и старијем узрасту оствариле су пласман за Републичку
смотру рецитатора “Песниче народа мог” у Ваљеву, за коју се, по пропозицијама,
квалификује тек по један такмичар у сваком узрасту.
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Четврта збирка песама нашег суграђанина Игора Ђорђевића, под називом
“Мимосвета”, у издању Народне библиотеке Пирот, промовисана је 25. маја. Модератор
књижевне вечери био је библиотекар Милорад Костић, уредник издања.

Промоцијом књиге “Сумпор” књижевника и мултимедијалног уметника Милана
Манића Ујке, 2. јула у Галерији “Чедомир Крстић” Народна библиотека Пирот је
започела своје учешће у оквиру Пиротског културног лета. О његовој новој књизи
говорили су песникиња и новинар Каја Панчић Миленковић и уредник издања Милорад
Костић. Осмог јула одржана је промоција књиге “Ледена лејди” Милене Одаловић
Секулић, добитнице награде Београдски победник за 2021. годину, а модератор је била
професор књижевности Јасмина Манић. У организацији Библиотеке, 23. августа, у
дворишту Музеја Понишавља одржано је књижевно-музичко вече “Ми тека” на
дијалекту на коме су учествовале књижевнице Вера Цветановић, Негослава Станојевић
и Наташа Панић, вокална група “Гугутће”, извођач на фрули Мила Антић, док је
Доротеја Тошић рецитовала и превала. Дан касније, представљена је књига “Сусрети на
мосту”, припређивача Каје Панчић Миленковић, уз учешће више аутора уврштених у
овај својеврстан зборник радова: Елизабете Георгиев, Андрије Стануловића, Милоша
Соколовића, Бојана Илића Бокеринија и Биљане Станисављевић. Вече је водила Албена
Милев, директорка Библиотеке “Детко Петров” у Димитровграду.

Промоција првог романа за одрасле Дејана Алексића “Петља”, за који је аутор
добио престижну награду “Милош Црњански” и новоустановљено признање
националне библиотеке “Владан Десница” организована је 19. октобра а са писцем је
разговарала Елизабета Георгиев, библиотекар и књижевни стваралац.

Своје ново издање, роман “Заглављени у времену” аутора Негослава Ђорђевића
Библиотека је у препуној Галерији представила 20. октобра, а потом је уследила такође
изузетно добро посећена промоција у димитровградској Библиотеци 29. новембра.

Промоција песничке збирке “Благо царице Радованице” Љиљане Павловић
Ћирић, песникиње и књижевне критичарке, одржана је 24. октобра, у сарадњи са
Академијом техничко-васпитачких студија. О књизи је, поред ауторке, говорила и Каја
Панчић Миленковић.

Издавачка делатност

Народна библиотека Пирот је у 2022. години, поред 47. броја Пиротског
зборника који представља најзначајније издање Библиотеке, издала шест књига
разноврсне темтике и жанра, те је тако година за нама, када је издаваштво у питању,
једна од најуспешнијих..

Међу објављеним насловима у 2022. години су две збирке поезије - “Сумпор”
Милана Манића Ујке и “Мимосвета” Игора Ђорђевића, “Сусрети на мосту: необична
антологија сусретања у самици” састављача и приређивача Каје Панчић Миленковић,
романи “Заглављени у времену” Негослава Ђорђевића и “Жена са длановима од сунца”
Наташе Панић као и најновија, трећа по реду, књига на дијалекту Добриле Незић “Кад
је и с'лнцето било поголемо”.
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Служба за набавку и обраду библиотечке грађе

Набавна политика је први и основни задатак свих јавних библиотека које
прикупљају, чувају и дају на коришћење разноврсну библиотечку грађу. Планира се у
складу са стандардима и темељи на добром познавању структуре корисника и анализи
њихових потреба и интересовања, како би се редовном и осмишљеном набавном
политиком обезбедила континуирана и квалитетна попуна библиотечких фондова.

Основу библиотечког фонда у Народној библиотеци Пирот, као и код већине
јавних библиотека, и даље представља књига, док је куповина најважнији вид набавке
У 2022. години купљена је 1.101 књига, односно 1.138 примерака у вредности од
791.676,52 динара.Поред куповине наменским средствима из градског буџета, књижни
фонд се попуњава још и поклонима дародаваца, локалним обавезним примерком,
претплатом и разменом. Поклоном грађана, аутора, институција, установа, Библиотека
је у 2022. години приновила свој књижни фонд са 879 књига (853 наслова), чија је
процењена вредност 334.280,00 динара. Локалним обавезним примерком Народна
библиотека Пирот је 2022. обогатила свој фонд књигама у вредности од 64.758,00
динара (66 наслова, 74 примерака). Редовним откупом књига за јавне библиотеке у
Србији Министарства културе РС за 2022. годину, Народна библиотека Пирот је дошла
у посед 491 књиге у вредности од 383.671,169 динара. У 2022. години књижни фонд
Народне бибилиотеке Пирот приновљен је са укупно 2.582 књиге.

Стандард за Град Пирот који од 2010. године за библиотеку развијености каква је
пиротска библиотека предвиђа набавку од 4.500 књига на годишњем нивоу. Значај
куповине као планираног вида набавке огледа се у томе да на тај начин читаоци заиста
нису ускраћени ни за један нови наслов, док је поклон важан јер нам превасходно
омогућива да дођемо до наслова које пиротска Библиотека нема или поседује у малом
броју примерака, а који се не могу наћи у понуди издавачких и дистрибутерских кућа
нити су обухваћени редовним откупом Министарства културе.

Од вреднијих поклона у 2022. години издвајамо поклоне Народне библиотеке
Србије, Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, .

COBISS

Народна библиотека Пирот, заједно са више од 190 библиотека у систему са
преко 2,8 милиона библиографских записа у узајамном каталогу, као пуноправна
чланица Виртуелне библиотеке Србије (ВБС) и корисник програма COBISS (од
фебруара 2007), учествује у систему узајамне каталогизације креирањем записа у
узајамну базу података COBIB, као и преузимањем библиографских записа из узајамног
у локални електронски каталог. У бази доминирају записи за монографске публикације,
број записа за серијске публикације и некњижну грађу је у иницијалном обиму и биће
приоритет Библиотеке у наредном периоду. Закључно са 31. децембром 2021. године,
Библиотека је у локалну базу података унела укупно 54.289 библиографских записа.
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У 2022. години обрадом монографских публикација првенствено су се бавиле
Нинослава Златановић и Слађана Игић, док је троје преосталих каталогизатора
обављало тај посао уз свој стални.

Библиотечки радник
Број исправљених и преузетих

записа

1. Д. Благојевић 120

2. Н. Златановић 765

3. С. Игић 1.014

4. М. Шаровић 769

5. М. Јовановић 184

Укупно 2.852

Корисницима Библиотеке омогућено је претраживање како постојеће локалне,
тако и база библиотека у Србији и окружењу. Прелазак на аутоматизовану позајмицу у
COBISS-у, значајан је корак у унапређивању пословања и постојећих услуга Библиотеке
јер, захваљујући томе, у могућности смо да у сваком тренутку знамо статус тражене
публикације, да ли је доступна или не, код кога се налази и у ком временском интервалу
ће се поново наћи на полицама Библиотеке.

Завичајно одељење

Завичајно одељење својом колекцијом монографских и серијских публикација и
некњижне грађе представља мали информациони центар нашег краја. Без обзира на
услове рада (пресељење Библиотеке због реновирања Дома Војске), корисницима је би
То је и место окупљања локалних аутора и стваралаца, истраживача и свих оних које
занима локална средина.Оно чиме смо се интензивно бавили у 2022. години је и
континуирани рад на дигитализацији завичајне грађе са јасним циљем да се омогући
брз проток информација као и доступност у сваком моменту и на сваком месту, али и да
се сачувају од заборава културне вредности овог краја. На такав начин Народна
библиотека Пирот је и савремени промотер културне баштине локалне средине.

Чести посетиоци Завичајног одељења су ученици, студенти, професори, научни
радници као и новинари локалних медија, којима овај фонд, због широког спектра
области које обухвата, представља драгоцен извор информација о пиротском крају.
Посебно место у Завичајном одељењу припада знаменитим Пироћанцима: писцу
специфичне фолклорне фантастике Слободану Џунићу и, свакако, једном од најумнијих
човека овог поднебља, сорбонском ђаку и професору Правног факултетау Београду,
научнику и политичару Драгољубу Јовановићу. Ове године Библиотека је организовала
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излозбу књига са пратећом презентацијом поводом стогодишњице рођења Слободана
Џунића у новембру. Такође смо на завичајном одељењу изложили и нашим суграђанима
представили и стваралаштво Драгољуба Јовановића. Поред наведених изложби,
представили смо, и хронике села, школе у округу, знаменитости самог града, нове
наслове... Изложбе су организоване тематски, поводом значајних датума или у
консултацији са нашим читаоцима.

Библиотека је и у 2022 години успешно реализовала свој превасходни циљ -
сакупљање грађе, сарађујући са издавачким кућама, школама и другим сродним
установама, размењујући своја издања. Локални издавачи са територије града поштују
актуелни Закон о локалном обавезном примерку (Сл. гласник РС, 52/11). Грађа за ово
одељење купована је и на сајмовима књига. И сами аутори, који живе и стварају далеко
од завичаја, богатили су наш фонд поклањајући своје нове публикације.

Кроз реализацију заједничког пројекта са научним одељењем Кутак за
библиотерапију, поред основне делатности у условима пандемије изазване вирусом,
кроз разговоре са нашим суграђанима покушали смо да помогнемо у превазилажењу
многих дилема и ситуација у овим тешким временима правилним одабиром и
препоруком публикација. Завичајно одељење Библиотеке посетило је 409 корисника,
који су консултовали 571 публикацију, углавном из области књижевности, географије и
историје нашег краја.

Дигитализација

Народна библиотека Пирот је, након успешне реализације пројекта “Завичајна
дигитална колекција” финансираног од стране Министарства културе, наставила са
редовном дигитализацијом завичајне грађе. Фокус у 2022. години је пре свега био на
проналажењу и дигитализацији новинских чланака који се тичу Народне библиотеке
Пирот као и библиотечке делатности у округу, уз дигитализацију осталих
монографских, серијских публикација и некњижне грађе. Оно у чему је Библиотека
направила искорак у односу на досадашњи рад као и на дигиталне колекције осталих
библиотека у Србији је дигитализација аудио и видео грађе која је у потпуности
претражива, односно омогућава кориснику да кроз класичну претрагу целокупне
Завичајне колекције добије и резултате из аудио и видео објеката. То значи да је свака
изговорена реч у аудио и видео снимцима претражива на исти начин као и текст у
“класичним” дигиталним објектима као што су књиге, часописи и новине. За тестирање
смо користили видео Дунав филма из 1963. године “Извештај из села Завој” у режији
Крсте Шканате као и снимке радијских емисија Радио Београда 1 “Код два бела голуба”
који се тичу Пирота а настали су у периоду између 1978. и 1992. године.

Завичајна дигитална колекција је због пресељења опреме из Дома Војске у
читаоницу Библиотеке добила и своју нову веб адресу http://nbpi.myqnapcloud.com:9080/
која ће бити активна до повратка у нову зграду Библиотеке, након реновирања.
Колекција је током 2022. године увећана за 571 дигитални објекат тако да њихов број
сада износи 1.634. У Библиотеци је крајем 2022. године одржана и једнодневна обука
библиотекарима из Зајечара о употреби алата за обраду и презентацију дигиталне грађе.

http://nbpi.myqnapcloud.com:9080/
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Позајмна одељења

(одељење за одрасле кориснике, одељење за децу и научно)

У 2022. години, иако је број уписаних чланова и посета био нижи у односу на
2021. годину чему је допринело што током селидбе поједина одељења нису радила са
корисницима, број позајмљених књига и друге грађе у Библиотеци је повећан, нарочито
на позајмном одељењу за одрасле кориснике које је континуирано радило.

Радно време Библиотеке са корисницима је радним данима од 7,30 до 19,00
часова а суботом Библиотека ради од 8,00 до 13,00 часова.

Дечје одељење Одељење за одрасле Укупно са научним одељењем

Година Упис.
чланова

Број
посета

Изд.
књига

Упис.
чланова

Број
посета

Изд.
књига

Упис.
чланова

Број
посета

Изд.
књига

2020 916 3.987 5.133 611 3.949 6.847 1.527 8.731 13.071

2021 903 4.301 5.370 450 4.708 8.544 1.353 10.522 14.755

2022 803 3.562 5.431 470 5.163 9.027 1.273 9.338 15.300

Научно одељење

Према статистичким извештајима, Научно одељење Народне библиотеке Пирот
посетило је 613 корисника, који су прочитали 839 монографских публикација, 2 књиге
на страним језицима, 79 серијских публикација (64 новине и 15 часописа), док је
интернет у библиотеци користило 42 корисника. Десеторо корисника дошло је до
жељених информација путем међубиблиотечке позајмице публикација из других
библиотека.

Због реконструкције зграде Дома Војске, пресељење Научног одељења почело је
4. маја 2022. године. У периоду од 4. маја до 7. јула библиотекари Научног одељења су
обезбеђивали кутије, паковали фондове, вршили селекцију публикација, помагали при
распаковању и организацији фонда на Дечјем одељењу (имајући у виду приоритете).
Рад са корисницима Научног одељења почео је 7. јула 2022. године.

Сада је фонд Научног одељења смештен у Медија центру затвореног базена, у
истој просторији са Завичајним одељењем. Због недостатка простора велики број
публикација и полица се налази у депоу у просторијама некадашњег Ангропромета.
Научно одељење тренутно функционише у отежаним условима, без читаонице и
појединих фондова. Корисницима нису доступни фондови стране књиге, фонд
серијских публикација, фондови легата и разноврсне некњижне грађе.
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Библиотекар Научног одељења учествује у обради и организацији легата Николе
Николића. Марија Шаровић учествовала је и у реализацији програма поводом Дечје
недеље, а дружила се и са најмлађом групом деце вртића Лане. Уз читање прича,
рецитовање, игру, песму, причало се о лепом понашању, библиотеци и услугама које
пружа НБП, пужевима и другим важним темама које су се саме наметале деци. Том
приликом васпитачице Весна Тошић и Јасна Јовановић поделиле су родитељима
брошуре о важности и добробити читања у најранијем узрасту које је припремила
библиотекарка. За сам крај Дечје недеље Народна библиотека је, у сарадњи са
Удружењем Милица, организовала презентацију о културни споменицима у граду,
знаменитим личностима, чесмама и другим завичајним темама. Дечја недеља завршена
је шетњом ученика четвртог разреда ОШ “Вук Караџић”, који су обишли све ове
знаменитости. Дружење са децом организовале су и водиле Нарциса Алексић и Марија
Шаровић.

Библиотекари Научног одељења присуствовали су акредитованом семинару
Зелена библиотека који је водила колегиница Данијела Скоковић из Пожеге.
Библиотекари Научног одељења бавили су се и пословима набавке и обраде
публикација.

Позајмно одељење за рад са одраслим корисницима

На простору од око 220 м², на старој локацији Библиотеке у улици Бранка
Радичевића, смештен је књижни фонд са преко 40.000 монографских публикација - тзв.
позајмно одељење за одрасле кориснике. Уз ово одељење функционише и читаоница,
која превасходно има улогу сале за јавне скупове, aли због селидбе и пресељења дела
служби из зграде Дома Војске у простор читаонице, од јула месеца све књижевне
вечери и други програми Библиотеке одвијали су се у Галерији “Чедомир Крстић” и
дворишту Музеја Понишавља.

Целокупни књижни фонд позајмног одељења за одрасле налази се у слободном
приступу, тако да су корисници у могућности да га и сами претражују. Велика испомоћ
и корисницима и библиотекарима у раду представља аутоматизована позајмица - у
сваком тренутку се зна да ли је тражена књига доступна, односно када ће бити на
располагању.

Док су чланови дечјег одељења углавном ученици основних школа и деца
предшколског узраста, структура корисника позајмног одељења за одрасле обухвата
лица разнородног профила и степена образовања. Библиотека је, поред својих
сарадника, бесплатно уписивала ученике првог разреда пиротских основних школа,
децу предшколског узраста, социјално угрожена лица и добровољне даваоце крви.

Главни задатак радника позајмног одељења је да што квалитетније услуже
кориснике, тако да се улаже велики труд да се обезбеде сви тражени наслови. Да би се
захтеви свих корисника испоштовали води се и тзв. књига дезидерата, која је од
великог значаја приликом набавке нових издања. Проблем представља то што актуелних
наслова за којима влада велико интересовање нема у довољном броју примерака, те се
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стога организују и листе чекања. Путем сталне поставке атрактивнијих издања која се
редовно ажурира, повремених тематских изложби књига, редовне рубрике у локалном
листу “Слобода” Књиге на полицама библиотеке, корисници су у прилици да се
информишу о актуелним насловима.

На позајмном одељењу за одрасле кориснике у 2022. години су радили
дипломирани библиотекари Милан Јовановић, Милорад Костић и Дуња Видановић. Уз
рад са корисницима, Милан Јовановић, који је и аутор сајта Библиотеке, био је задужен
за његово редовно ажурирање а додатно је био ангажован и на пословима
дигитализације, обраде књига, сервисирања рачунара и као логистичка подршка како
дешавањима у организацији Библиотеке, тако и других установа, организација,
удружења који се одвијају у простору читаонице, иако у 2022. у нешто смањеном
интензитету због селидбе и смештаја дела служби Библиотеке на овом одељењу, што је
довело до тога да се и програми у организацији Библиотеке реализују у Галерији и
дворишту Музеја. Милорад Костић, поред организовања Смотре рецитатора и
„Читалачке значке“, ангажован је и као уредник издавачке делатности Библиотеке и
повремено водитељ књижевних вечери.

Дечје одељење и одељење за младе

Позајмно одељење за децу и младе првенствено има за циљ да децу и младе
уведе у свет писане речи и приближи им књижевност, књигу као драгоцен извор за
стицање нових сазнања, упознавање са новим “световима”, културама и фантастичним
садржајима, те да им пружи прилику да се забаве и опусте. Задатак библиотекара на
овом одељењу је специфичан на свој начин, јер су узрасне категорије врло различите, па
самим тим је одговорност и посвећеност проналажењу адекватне литературе умногоме
комплексна. Основна звезда водиља на дечјем одељењу је да створимо читалачке навике
и да деци представимо библиотеку и читање као пожељну активност, навику и потребу.
Тако, још од 2010. године, у библиотеци организујемо “Читалачку значку” захваљујући
којој смо знатно допринели развијању читалачких навика код најмлађих корисника
Библиотеке.

Тринаеста по реду “Читалачка значка” je одржана у читаоници Библиотеке у
периоду од 1. до 14. јуна 2022. године и окупила је преко петсто учесника, ученика од
првог до седмог разреда из свих пиротских основних школа. Иако у специфичним
околностима, јер је у том периоду трајало пресељење дечјег одељења на нову локацију,
успели смо да све завршимо како је планирано. Деца су добила пригодне поклоне за
показано знање и уложен труд, а као круна целе приче уследило је дружење са познатим
дечјим писцем Дејаном Алексићем. Он је о свом стваралаштву и бројним књигама
намењеним најмлађима, од којих су неке заступљене и у школској лектири, говорио на
завршној свечаности која је одржана у Основној школи “Осми септембар”. Модератор
дружења са Дејаном Алексићем била је Елизабета Георгиев, и сама књижевница и
библиотекар.И ранијих година учесници су имали прилику да упознају најчитаније
писце за децу као што су: Игор Коларов, Виолета Бабић, Јасминка Петровић, Весна
Алексић, Бранко Стевановић, Стефан Тићми и др.
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Као вид промовисања књиге и читања као здраве и надасве пожељне навике,
током целе године (са паузом због селидбе), у организовану посету дечјем одељењу
долазила су деца из пиротских вртића, из сеоских школа, ђаци прваци, приређивани су
пригодни програми, тематске изложбе, обележавани значајни датуми и јубилеји.
Ширење интересовања и љубави према књизи, читању и библиотеци, а у циљу
придобијања пажње тинејџера, пратећи актуелне трендове популарне међу том
узрасном групом, пожељно је било и присуство Библиотеке на друштвеним мрежама
као што су Instagram и Facebook, што је омогућило интеракцију са корисницима на
једном другом нивоу.

Током октобра који је проглашен Месецом књиге и читања, када је и Дечја
недеља (од 3. до 9. октобра) која се 2022. године обележавала под слоганом Шта
детету треба да порасте до неба, организоване су бројне активности а све у знаку
поштовања и заштите дечјих права. Спровели смо, у сарадњи са децом из Основне
школе “Душан Радовић”, огранак у селу Темска, радионицу Табла пријатељства.
Идејни творац и реализатор била је библиотекар Јулијана Божић, а сарадници
учитељице Снежана Алексић, Снежана Минић и професорка Драгана Јовичић, као и
библиотекар Мирјана Ћирић. У октобру је посећен и Сајам књига у Београду, где је
дечје одељење значајно употпунило свој фонд, како би се оправдало уврежено
мишљење да смо једна од најбоље “снабдевених” библиотека што се нових наслова
тиче.

Иако се тренд учлањивања најмлађих у библиотеку из године у годину
повећава, иако имамо и чланове који имају тек годину дана, и даље се улаже труд да
развијамо читалачке навике од најранијег доба, између осталог тако што децу
предшколског узраста и ученике првог разреда учлањујемо бесплатно.

На дечјем одељењу Библиотеке у 2022. радиле су библиотекари Мирјана Ћирић
и Јулијана Божић и дипломирани библиотекар Тања Манчић, која је укључена и у
организацију такмичења “Читалачка значка”.

Директор

Директорка Народне библиотеке Пирот је спроводила одлуке Управног одбора,
старала се о испуњавању плана и програма рада Библиотеке, наменском трошењу
средстава, законитости, организацији рада и заступању Народне библиотеке Пирот у
јавности.

Народна библиотека Пирот је у 2022. години пословала у складу са усвојеним
планом активности које је реализовала у потпуности, упркос отежаним условима рада
услед ванредне селидбе.

Управни и Надзорни одбор

У протеклој години на седницама Управног и Надзорног одбора Библиотеке
донете су следеће одлуке:
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Управни одбор

- одлука о усвајању Извештаја о раду Народне библиотеке Пирот са
финансијским извештајем за 2021. годину (10. фебруар),

- одлука о расписивању јавног конкурса за избор директора Народне
библиотеке Пирот, (20. април)

- одлука о образложеној листи кандидата за директора Народне библиотеке
Пирот (13. мај),

- одлука о избору кандидата за директора Народне библиотеке Пирот (13. мај),

- одлука о усвајању Програма рада Народне библиотеке Пирот са финансијским
планом за 2023. годину (12. децембар).

Надзорни одбор

- одлука о усвајању Извештаја о раду Народне библиотеке Пирот за 2021. годину
са финансијским извештајем (10. фебруар).
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Закључак
У наступајућем периоду очекује се да просторни проблем Библиотеке добије

свој епилог, с обзиром да је Град Пирот предузео све потребне кораке и да је
реконструкција објекта Дома Војске која је у току, предвиђена да се заврши до почетка
2024. године. Извесно је да ће Библиотека добити комплетан спрат у згради Дома
Војске, чиме неће бити испоштовани актуелни стандарди и прописи за јавне библиотеке
у Републици Србији када је у питању величина простора којим једна матичне јавна
библиотека располаже. Стандарди, такође, предвиђају да дечје одељење буде лоцирано
у приземљу зграде Библиотеке, што овде није случај.

У немогућности да одлучује о простору који би представљао адекватно и
дугорочно решење вишедеценијског проблема, Библиотека је врло активно, углавном
путем пројеката, протеклих година била посвећена опремању и уређењу одељења и
служби, посебно позајмних одељења, што је резултирало уређенијим позајмним
одељењем за одрасле,. као и проширењем и осавремењивањем библиотечких услуга.
Улагано је и у набавку квалитетне рачунарске опреме у циљу унапређивања
електронске обраде и аутоматизације процеса позајмице и посебно дигитализације.

Посебан значајан сегмент рада представља културно-јавна и издавачка
делатност Библиотеке, која је последњих година доживела процват. Програми, у
организацији Библиотеке, били су такође врло запажени.

У свакој прилици Библиотека је настојала да оправда себи задату улогу
пожељног места за доживотно учење, социјалну интеграцију, истраживачки рад, места
где се сусрећу људи и размењују идеје, да заступа и брани праве вредности и да
доприноси општем разумевању и толеранцији. Опредељење Библиотеке је да радећи на
пројектима и сарађујући са другим установама у окружењу, школама, медијима,
локалном самоуправом, невладиним организацијама, непрекидно ради и на стварању и
развијању мреже сарадника без које је немогуће остварити трајну сарадњу са
институцијама културе, образовања, здравства, социјалне заштите, медијима.

ДИРЕКТОР ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПИРОТ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПИРОТ

Бојана Ћирић Тијана Христов

___________________ ____________________
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820 124 411111 Plate po osnovu cene rada 11,560,000.00 45.65 11,472,807.81 0.00 99.25 87,192.19

820 124 411115 Dodatak za vreme provedeno na radu (minuli rad) 1,100,000.00 4.34 1,069,939.76 0.00 97.27 30,060.24

820 124 411117 Naknada zarade za vreme privremene sprecenosti za 360,000.00 1.42 282,041.62 0.00 78.34 77,958.38

820 124 411118 Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada na d 1,930,000.00 7.62 1,876,605.99 0.00 97.23 53,394.01

820 124 411119 Ostali dodaci i naknade zaposlenima 20,000.00 0.08 0.00 0.00 0.00 20,000.00

820 125 412111 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 1,700,000.00 6.71 1,617,153.47 0.00 95.13 82,846.53

820 125 412211 Doprinos za zdravstveno osiguranje 793,000.00 3.13 757,121.85 0.00 95.48 35,878.15

820 126 413142 Pokloni za decu zaposlenih 52,000.00 0.21 50,500.00 0.00 97.12 1,500.00

820 127 414121 Bolovanje preko 30 dana 64,000.00 0.25 0.00 0.00 0.00 64,000.00

820 127 414314 Pomoc u slucaju smrti zaposlenog ili clana u`e por 98,000.00 0.39 97,395.00 0.00 99.38 605.00

820 127 414411 Pomoc u medicinskom lecenju zaposlenog ili clana u 19,000.00 0.08 13,800.00 0.00 72.63 5,200.00

820 127 414419 Ostale pomoci zaposlenim radnicima 71,000.00 0.28 70,920.00 0.00 99.89 80.00

820 128 415112 Naknade tro{kova za prevoz na posao i sa posla 652,445.00 2.58 606,068.26 0.00 92.89 46,376.74

820 129 416111 Jubilarne nagrade 1,192,000.00 4.71 1,181,293.00 0.00 99.10 10,707.00

820 130 421111 Tro{kovi platnog prometa 41,000.00 0.16 32,602.32 0.00 79.52 8,397.68

820 130 421211 Usluge za elektricnu energiju 82,720.00 0.33 45,734.50 0.00 55.29 36,985.50

820 130 421225 Centralno grejanje 402,983.00 1.59 402,572.85 0.00 99.90 410.15

820 130 421321 Deratizacija 7,000.00 0.03 6,300.00 0.00 90.00 700.00

820 130 421324 Odvoz otpada 202,033.00 0.80 201,210.26 0.00 99.59 822.74

820 130 421325 Usluge ci{cenja 80,000.00 0.32 80,000.00 0.00 100.00 0.00

820 130 421411 Telefon, teleks i telefaks 61,068.00 0.24 45,063.64 0.00 73.79 16,004.36



820 130 421412 Internet i slicno 60,798.00 0.24 57,256.00 0.00 94.17 3,542.00

820 130 421414 Usluge mobilnog telefona 19,500.00 0.08 17,110.00 0.00 87.74 2,390.00

820 130 421421 Po{ta 47,285.00 0.19 41,351.19 0.00 87.45 5,933.81

820 130 421513 Osiguranje opreme 41,000.00 0.16 40,720.02 0.00 99.32 279.98

820 130 421519 Osiguranje ostale dugorocne imovine 62,000.00 0.24 61,253.91 0.00 98.80 746.09

820 130 421521 Osiguranje zaposlenih u slucaju nesrece na radu 183,000.00 0.72 182,845.20 0.00 99.92 154.80

820 130 421919 Ostali nepomenuti tro{kovi 13,000.00 0.05 8,657.91 0.00 66.60 4,342.09

820 131 422111 Tro{kovi dnevnica (ishrane) na slu`benom putu 111,000.00 0.44 93,000.00 0.00 83.78 18,000.00

820 131 422121 Tro{kovi prevoza na slu`benom putu u zemlji (avion 81,500.00 0.32 58,660.00 0.00 71.98 22,840.00

820 131 422131 Tro{kovi sme{taja na slu`benom putu 49,000.00 0.19 37,223.87 0.00 75.97 11,776.13

820 131 422194 Naknada za upotrebu sopstvenog vozila 8,500.00 0.03 8,133.00 0.00 95.68 367.00

820 131 422211 Tro{kovi dnevnica za slu`beni put u inostranstvo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

820 131 422221 Tro{kovi prevoza za slu`beni put u inostranstvo (a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

820 131 422231 Tro{kovi sme{taja na slu`benom putu u inostranstvo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

820 132 423111 Usluge prevodenja 15,000.00 0.06 14,850.00 0.00 99.00 150.00

820 132 423212 Usluge za odr`avanje softvera 88,378.00 0.35 80,424.00 0.00 91.00 7,954.00

820 132 423311 Usluge obrazovanja i usavr{avanja zaposlenih 18,000.00 0.07 17,700.00 0.00 98.33 300.00

820 132 423321 Kotizacija za seminare 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

820 132 423413 Usluge {tampanja publikacija 280,000.00 1.11 280,000.00 0.00 100.00 0.00

820 132 423419 Ostale usluge {tampanja 24,000.00 0.09 24,000.00 0.00 100.00 0.00

820 132 423591 Naknade clanovima upravnih, nadzornih odbora i kom 379,000.00 1.50 378,416.40 0.00 99.85 583.60

820 132 423599 Ostale strucne usluge 129,000.00 0.51 128,250.00 0.00 99.42 750.00

820 132 423621 Ugostiteljske usluge 112,000.00 0.44 111,925.00 0.00 99.93 75.00

820 132 423711 Reprezentacija 132,000.00 0.52 120,223.12 0.00 91.08 11,776.88

820 132 423712 Pokloni 5,000.00 0.02 4,730.03 0.00 94.60 269.97

820 132 423911 Ostale op{te usluge 598,000.00 2.36 589,965.00 0.00 98.66 8,035.00

820 132 423432 Objavljivanje tendera i informativnih oglasa 40,000.00 0.16 35,298.16 0.00 88.25 4,701.84

820 133 424221 Usluge kulture 44,000.00 0.17 43,375.00 0.00 98.58 625.00

820 133 424331 Usluge javnog zdravstva – inspekcija i analiza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

820 133 424911 Ostale specijalizovane usluge 5,000.00 0.02 4,080.00 0.00 81.60 920.00

820 134 425191 Tekuce popravke i odr`avanje ostalih objekata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

820 134 425227 Ugradna oprema 80,000.00 0.32 75,000.00 0.00 93.75 5,000.00

820 134 425229 Ostale popravke i odr`avanje administrativne oprem 28,000.00 0.11 16,468.56 0.00 58.82 11,531.44

820 134 425281 Tekuce popravke i odr`avanje opreme za javnu bezbe 18,000.00 0.07 18,000.00 0.00 100.00 0.00

820 135 426111 Kancelarijski materijal 75,000.00 0.30 74,926.68 0.00 99.90 73.32

820 135 426121 Rashodi za radnu uniformu 4,000.00 0.02 3,792.00 0.00 94.80 208.00



820 135 426131 Cvece i zelenilo 2,000.00 0.01 2,000.00 0.00 100.00 0.00

820 135 426312 Strucna literatura za obrazovanje zaposlenih 82,766.00 0.33 81,136.85 0.00 98.03 1,629.15

820 135 426411 Benzin 28,000.00 0.11 27,115.00 0.00 96.84 885.00

820 135 426621 Materijali za kulturu 8,000.00 0.03 7,944.00 0.00 99.30 56.00

820 135 426811 Hemijska sredstva za ci{cenje 67,000.00 0.26 59,242.74 0.00 88.42 7,757.26

820 135 426819 Ostali materijal za odr`avanje higijene 100,000.00 0.39 95,929.05 0.00 95.93 4,070.95

820 135 426911 Potro{ni materijal 40,000.00 0.16 39,174.97 0.00 97.94 825.03

820 135 426912 Rezervni delovi 10,000.00 0.04 10,000.00 0.00 100.00 0.00

820 135 426913 Alat i inventar 10,000.00 0.04 9,910.00 0.00 99.10 90.00

820 135 426919 Ostali materijali za posebne namene 60,000.00 0.24 59,934.75 0.00 99.89 65.25

820 137 482191 Ostali porezi 1,000.00 0.00 118.49 0.00 11.85 881.51

820 137 482211 Republicke takse 36,000.00 0.14 30,840.00 0.00 85.67 5,160.00

820 137 482251 Sudske takse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

820 140 512211 Name{taj 250,000.00 0.99 248,860.00 0.00 99.54 1,140.00

820 140 512212 Ugradna oprema 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

820 140 512221 Racunarska oprema 241,000.00 0.95 241,000.00 0.00 100.00 0.00

820 140 512232 Telefoni 6,000.00 0.02 2,990.00 0.00 49.83 3,010.00

820 140 512241 Elektronska oprema 38,000.00 0.15 23,520.00 0.00 61.89 14,480.00

820 140 512251 Oprema za domacinstvo 30,000.00 0.12 29,000.00 0.00 96.67 1,000.00

820 141 515121 Knjige u biblioteci 850,000.00 3.36 849,815.85 0.00 99.98 184.15

820 143 423413 Usluge {tampanja publikacija 10,000.00 0.04 9,600.00 0.00 96.00 400.00

820 143 423621 Ugostiteljske usluge 10,000.00 0.04 10,000.00 0.00 100.00 0.00

820 143 423711 Reprezentacija 10,000.00 0.04 9,999.98 0.00 100.00 0.02

820 143 423712 Pokloni 67,000.00 0.26 66,851.04 0.00 99.78 148.96

820 143 423911 Ostale op{te usluge 43,000.00 0.17 43,000.00 0.00 100.00 0.00

820 144 426621 Materijali za kulturu 50,000.00 0.20 49,980.00 0.00 99.96 20.00

820 149 424221 Usluge kulture 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

820 149 424221 Usluge kulture 32,000.00 0.13 32,000.00 0.00 100.00 0.00
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