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На основу члана 46. тачка 1) Закона о локалној самоуправи (“Службени 

гласник РС” број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 

47/2018)  и члана 60. тачка 1) Статута општине Уб (“Службени гласник општине 

Уб” број 4/2019), 

 Општинско веће општине Уб, ____ децембра 2020. године, доноси 

 

 

Закључак 

о утврђивању предлога  

Решења о давању сагласности на Програм рада за 2021. годину  

Градске библиотеке „Божидар Кнежевић" из Уба  

 

 

I Утврђује се предлог Решења о давању сагласности на Програм рада за 

2021. годину Градске библиотеке „Божидар Кнежевић" из Уба. 

 

II Овај закључак и предлог акта из тачке I овог закључка доставити 

Скупштини, општине Уб ради одлучивања о предложеном тексту акта. 

 

III За представника Општинског већа општине Уб у Скупштини општине 

Уб одређује се представник установе. 

 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-__-_/2020-01 Дарко Глишић 
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На основу члана 40. тачка 11) Статута општине Уб (“Службени гласник 

општине Уб” број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, ___. децембра 2020. године, доноси 

 

 

Решење  

о давању сагласности на Програм рада за 2021. годину  

Градске библиотеке „Божидар Кнежевић" из Уба  

 

 

 1. Даје се сагласност на Програм рада Градске библиотеке „Божидар 

Кнежевић" из Уба, број 197 који је усвојио Управни одбор библиотеке на 

седници одржаној 6. новембра 2020. године 

 

2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику општине Уб”. 

 

 

Општина Уб Председница Скупштине 

Скупштина општине  

Број: ___-_/2019-01 Ивана Николић 
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На основу члана 35.став 1. Алинеја 5. и  6.  Статута Градске библиотеке 
„Божидар Кнежевић“ Уб, бр.85/18 од 28.8.2018.год. , на предлог директора 
Библиотеке,  Управни одбор усваја: 
 
 

ОДЛУКУ 
 О усвајању  Програма рада за 2021. годину  

 
 

 На предлог директора Установе на седници одржаној 26.11.2020. године, 
УО је донео Програм рада Библиотеке за 2021. годину. 
 

Како наведени акти производе правно дејство по добијању сагласности 
Скупштине општине, исте доставити Оснивачу. 

 
  
 

 
 
У Убу, 26.11.2020. год. 
 
Бр. 198. 
        Управни одбор Библиотеке 
                       Председник 
         Зоран Савковић 
         
 

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА 

„БОЖИДАР КНЕЖЕВИЋ“ УБ 

14210 Уб ● Краља Петра I Ослободиоца 29 ● Тел. и факс 014 411 663 
ПИБ 102028226 ● Мат. бр. 17027999 ● Шифра дел. 9101 

Текући рачун:  840-320664-85 www.bibliotekaub.com 
bibliotekaub@gmail.com 
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План рада Градске библиотеке «Божидар Кнежевић» Уб садржи: 
 

1. ОСНОВНУ  ДЕЛАТНОСТ 
 
2. КУЛТУРНО ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ 

 
3. ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ 
 
4. УСАВРШАВАЊЕ БИБЛИОТЕЧКОГ СИСТЕМА 

 
5. ОБРАЗОВАЊЕ, СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЈУ РАДА 
 

7. ПРОСТОР И ОПРЕМУ 
 

8. МАРКЕТИНГ 
 
На основу Закона о култури (Сл. Гласник РС, БР. 72/09 од 03.09.2009.године) у 
члану 74. стоји обавеза установе да донесе Програм рад за наредну годину о 
остваривању програма и коришћењу средстава намењених за културу која се 
обезбеђују из буџета локалне заједнице. 
            Рад  установе регулисан је Законом о култури (Сл. Гласник РС, бр. 72/09 од  
03.09.2009) Законом о јавним службама (Сл. Гласник РС, бр. 42/91), Законом о 
библиотечкој делатности (Сл. Гласник РС, бр. 52/11 од 15.07.2011.године), 
Законом о културним добрима (Сл. Гласник РС, бр.  7/94) и Статутом Градске 
библиотеке“Божидар кнежевић“ Уб од 28.8.2018..године. 
           Програм рада Библиотеке за 2021.годину доставља се Управном одбору, 
Скупштини општине Уб, Матичној библиотеци „Љубомир Ненадовић“ у Ваљеву 
и Народној библиотеци Србије. 
 

1. ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ БИБЛИОТЕКЕ 
 
Основна делатност библиотеке обухвата: 
- прикупљање, обраду, чување, приступ и заштиту  библиотечке грађе 
- пружање услуга корисницима 
- помоћ корисницима при избору и коришћењу библиотечко-информационе грађе            
- вођење документације и статистике о библиотечко-информационој грађи и 
корисницима 

     -  културно-образовне програме и издавачу делатност. 
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У основну делатност библиотеке спада и вођење завичајне збирке, те се 

због тога истражује, сакупља обрађује, чува и даје на коришћење библиотечко-
информациона грађа о историји, друштвеном и културном развитку подручја на 
коме делује. 
           Ради задовољења потреба корисника, библиотечки фонд ће се увећавати 
кроз планирану набавку књига, путем куповине, откупа Министарства за 
културу и поклона дародаваца. 
Градска библиотека „Божидар Кнежевић“ планира да у 2021.години настави са 
квалитетном набавком нових наслова из области друштвених и природних 
наука, белетристике, књижевности за децу и омладину, периодике, часописа, 
завичајне грађе. 

До средине новембра 2020. године Градска библиотека у свом фонду 
поседује око 48310 наслова и планира да у 2021. години набави око 1500 
наслова, што је испод  препоручених стандарда Народне библиотеке Србије (због 
мањка простора и проблема са смештајем публикација), као и набавку 
одређеног броја часописа, а све према расположивим финансијским средствима. 
Одређен број књига нашег фонда се користи више (као што су књиге намењене 
школској лектири, белетристика за одрасле, дечји и омладински узраст) те у 
2021. години планирамо да тај фонд обновимо куповином нових издања. 

Да би се реализовала основна делатност библиотеке неопходно је стално 
радити на: 

1. Повећању броја корисника и 
2. Популаризацији књиге и читања 

 
1. Повећање броја корисника и пружених услуга је трајан библиотечки 

задатак. Са набавком нових публикација, са новим техничким 
условима, корисницима омогућавамо брзо и лако долажење до 
тражених информација. Зато планирамо израду флајера, 
промотивних предавања,веће ангажовање на друштвеним мрежама 
и интернету како бисмо представили оно што поседујемо и нудимо. 
Од успеха наших промотивних делатности зависиће и повећање броја 
нових корисника. 

2. Популаризација књиге и читања –Побољшаћемо свој рад новим 
активностима и креативношћу, користећи стечена искуства  у 
претходним годинама и интересантним садржајима за децу и 
омладину. 

 
2. КУЛТУРНО ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ 
 

             Културно просветна активност у Градској библиотеци обухвата: 
              1.  Књижевне сусрете 
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2.   Трибине 
3.   Обележавање значајних датума 
4.   Расписивање поетског конкурса са одређеном темом (намењен ученицима 
основних и средњих школа) 
5.   Ускршње маштарије- ликовни конкурс 
6.   Конкурси фотографије 
7.   Креативне радионице и квизови 
8.   Златни дан 
9.   Сарадња са другим библиотекама и установама 
 
         Књижевни сусрети 
          Планирани су књижевни сусрети на којима ће читаоци имати прилику да 
се упознају са истакнутим књижевницима и добитницима престижних награда 
у области књижевности уз стручне коментаре уважених књижевних критичарa. 
Угостићемо и значајне дечје писце и омогућити да се деца друже са њима. 
 

Трибине 
          Трибине ће бити усмерене на теме које су блиске савременом човеку, 
попут безбедности на интернету, културе комуникације и говора, здравог 
начина живота и слично. 
 

ФЛЕШ-МОБ 
 За 2021.годину планирамо да изведемо флеш моб на јесен- у оквиру Дечје 
недеље на ком ћемо промовисати читање (у сарадњи са Предшколском 
установом Уб). 
 
     ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА      
           Значајне датуме из наше историје, датуме везане за културно 
стваралаштво Градска библиотека ће и ове године обележити.                
         Неки од значајнијих датума које сваке године Градска библиотека 
обелажава су: 

- 26.јануар Дан библиотеке- изложбом слика; 
- 21. фебруар -  Дан матерњег језика- радионицом за ученике основних 

школа; 
- 21.  март      -  Дан поезије- кроз поетски конкурс; 
- 09.мај Дан Европе- књижевним квизом у основним школама; 
- 01.  јун         -   Дан деце- радионицом о дечјим правима; 
- Прва недеља октобра  -  Дечја недеља- различитим активностима и 

промовисањем рада Библитеке. 
Посетићемо основне школе на територији наше општине и њихова 
истурена одељења и ђацима првацима, већ традиционално, поделити 
бесплатне чланске карте. 
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          У оквиру обележавања ових датума поклањаће се књиге нашим 
читаоцима као и слични пригодни поклони. 

 
                РАСПИСИВАЊЕ ПОЕТСКОГ КОНКУРСА СА ОДРЕЂЕНОМ  
                           ТЕМОМ (НАМЕЊЕН УЧЕНИЦИМА ОСНОВНИХ ШКОЛА) 

              
             Тема поетског конкурса за 2021.годину ће бити договорена са 
наставницима српског језика у основним и средњим школама Уба. Са школама 
остваруијемо одличну сарадњу, тако да уважавамо предлоге наставника који 
ослушкују интересовања ученика. Ово је један од најбољих начина да се 
промовише књижевно стваралаштво код деце. Одабир најбољих радова биће 
до 21.марта, када се обележава ”Дан поезије”. 
 
КОНКУРС ЗА НАЈБОЉУ ФОТОГРАФИЈУ 
Конкурс смо насловили «Књига у фокусу», а предложена техника је 
фотографија, као вид уметности који све више добија на значају, а корисници 
могу користити на само фото-апарате већ и савремене мобилне телефоне, 
таблете и слично. Планирано је да од приспелих радова направимо изложбу, а 
најбољи радови ће бити награђени. Време реализације: март. 
Конкур фотографије «Са књигом је лепше» остварен је у 2020. Години у сарадњи 
са Библиотеком «Димитрије Туцовић» из Лазаревца. Планиран је наставак 
сарадње и за 2021.годину. 
 
КЊИЖЕВНИ КВИЗ 
У сарадњи са основним школама у општини организоваћемо књижевни квиз 
како би децу подстакли на читање и промовисали учење и знање. Победници 
из свих школа ће имати прилику да се такмиче у финалу које ће бити одржано у 
библиотеци. Првопласирани ће добити награде- књиге, чимо им указати на 
важност читања и личног усавршавања. 
 
ЛЕТО У БИБЛИОТЕЦИ 
Низом радионица и активности желимо да деци током лета смислено 
попунимо време и навикнемо их на чешћи боравак у библиотеци, где могу 
радити и домаће задатке, семинарске радове или играти друштвене игре. 
Планирано је више радионица, неке од њих су следеће: Луткарско позориште, 
Изврнута бајка, Супер стрип, Сторителинг, Брига о животињама, Рециклажа. 
Желимо да различитим темама привучемо најшири круг деце свих узраста. 
 
ЗИМСКИ РАСПУСТ 
Од децембра 2018.године покренули смо креативне радионице за ученике 
основних и средњих школа. Радионица која ће бити одржана у неколико сесија 
током зимског распуста ће бити наставак радионице «Моја бајка» током које ће 
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учесници писати нове радове, што ће бити сабрано и одштампано у књизи 
дечјих литерарних и ликовних радова. 
 
  САРАДЊА СА ДРУГИМ БИБЛИОТЕКАМА И УСТАНОВАМА 

 
          Библиотека и у 2021.години планира наставак успешне сарадње са 
субјектима који битно утичу на рад библиотеке, односно којима библиотека 
помаже у рализацији неких својих програма  и који помажу рад библиотеке. 
          Активну сарадњу библиотека ће остваривари са установама културе, 
школама, предшколском установом, и свим другим субјектима на територији 
наше општине. 
          Поред локалне сарадње неговаћемо и унапређивати добру сарадњу и са 
другим библиотекама, кроз међубиблиотечку размену као и могућност 
организовања заједничких програма, сусрета и едукација. 
         Планирамо да у рад више укључимо суграђане узраста преко 65 година. 
Сматрамо да тај део популације може својим знањем и искуством да помогне у 
нашој набавној политици као и у организовању различитих акција. 
  

3. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 
 
У 2021.години планирано је штампање књиге дечјих радова са неколико 
креативних ликовно-литерарних радионица. 
Током 2021.године одржаће се промоција публикације „Лична карта Уба“ која је 
урађена у сарадњи са Општином Уб. 
 

4. УСАВРШАВАЊЕ БИБЛИОТЕЧКОГ СИСТЕМА 
                
 Како би пружили боље услуге нашим корисницима, наставићемо са обуком 
и усавршавањем да би сви запослени могли да раде у COBISS-у. Како је у 
2020.години набављено довољно савремене опреме за рад, у 2021.години 
ћемо наставити са пружањем нових услуга корисницима. 
 
                     5.  ОБРАЗОВАЊЕ, СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И  
                             УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ    
                         
 Народна библиотека Србије сваке године организује семинаре за 
библиотекаре за рад у  COBISS-у. Наша библиотека планира да у 2020. години 
учествује на њиховим семинарима, пошто сви запослени нису добили лиценцу 
за рад у овом програму, која је неопходна.  Такође сваке године ради се и 
надоградња ове базе података тако да је неопходно стално стручно 
оспособљавање и усавршавање запослених, које је и дефинисано чланом 49. 
Закона о раду.  Поред стручног оспособљавања библиотекара и књижничара 
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потребно је и усавршавање запослених на економским пословима због 
природе самог посла. Као и до сада, наставићемо са учешћима у домаћим, 
регионалним и међународним семинарима и конференцијама. 
        

6.  ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 
  Организација рада у Библиотеци подељена је на следеће активности и услуге: 
          -позајмно одељење; 
          -завичајно одељење; 
          -рачуноводство 
          - научно одељење са читаоницом; 

  
 Позајмно одељење 
 
 Позајмно одељење је најфреквентније одељење наше библиотеке, јер као 
и сваке године, ово одељење, има обиман рад са корисницима, што 
подразумева учлањење у библиотеку, давање стручне помоћи око избора 
књига, попуњавање фонда, смештај књижне грађе, давање стручних 
информација и бројне друге активности,  а све у интересу наших корисника. 
Комплетан књижни фонд на позајмном одељењу, увек је на располагању 
корисницима, што захтева свакодневне послове контроле и сређивања књига 
на полицама. 
  Као и сваке године, тако  и 2021.године планирамо посету Међународном 
сајму књига у Београду, на којем ћемо набавити нова и актуелна издања и на 
тај начин обогатити наш књижни фонд. 
 
 Дечје одељење 
 Дечје одељење је у првом делу позајмог одељења.Кориснике овог 
одељења можемо сврстати у више категорија, у зависности од узраста. Наши 
корисници су деца предшколског узраста, прваци, ученици нижих и виших 
разреда основне школе. Такође корисници библиотечких услуга на дечјем 
одељењу су и тинејџери – средњошколци. 
 План рада за 2021. годину обухвата активности које организујемо у 
сарадњи са школама у нашој општини, као и сарадња са Предшколском 
установом  Уб, а све у циљу истрајавања у акцији да приближимо књигу деци и 
децу књизи, да их навикнемо на боравак у библиотеци као месту које је више 
од простора за позајмљивање књига 

Рад на Дечјем одељењу прате следеће активности:  
•        дечје драмско и рецитаторско стваралаштво (помоћ у припремама за 
приредбе и такмичења)  
•        најчитаоци године 
•        најчитанија књига месеца 
•        дружење кроз креативне радионице: радионица ће се одржавати једном 
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до  два пута месечно у просторијама библиотеке  и више радионица током 
летњег распуста. 
 Сусрети са писцима и песницима за децу, су активност коју планирамо у 
2021. години. Организовање књижевних сусрета деце и писаца у нашој 
библиотеци али и у школским и другим срединама позитивно ће утицати на 
однос млађих корисника према библиотеци, читању и образовању. 
 

Завичајно одељење  
  Завичајно одељење је смештено на спрату библиотеке. Простор је изузетно 
мали и са неадекватним условима за чување ретких и старих предмета. Без 
обзира на тешкоће, и даље се врши прикупљање, чување предмета значајних 
за прошлост и културу тамнавског краја. У 2021.години ћемо наставити са 
прикупљањем, чувањем и обрадом књижне и друге грађе значајне за завичајну 
збирку, као и са проучавањем, проналажењем и набављањем истих. 
Промотивним радом утицаћемо на чланове заједнице да таква издања 
поклањају библиотеци и учествују у богаћењу фонда. 
 
      Издвојен простор за обраду библиотечког материјала и читаоница 
              Обрада библиотечког материјала ради се у систему  COBISS3. 
Библиотека је равноправна чланица овог система са око 160 библиотека у 
Србији. Систем COBISS подразумева изградњу система узајамне каталогизације 
са централним електронским каталогом и мрежом библиотека. 
               До краја 2020. године  имаћемо око  48500 записа у нашој COBISS бази. 
              У   2021. години планирамо да наставимо обраду књига COBISS3 – 
преузимање записа, као и обраду приновљених књига путем куповине, 
поклона, размене и откупа Министарства културе. 
         У истом, физички од библиотеке одвојеном делу, налази се читаоница и 
стручно фонд. 
 
           7. ПРОСТОР И ОПРЕМА 
 
            По библотечким стандардима библиотеци недостаје функционалног 
простора, полица за књиге, према постојећем фонду књига, као и адекватан 
магацински простор, депо за одлагање књига и простор за одржавање 
културно-уметничких, едукативних и других активности. 
          Библиотеци недостаје и простор за услован смештај завичајне збирке који 
ће надамо се бити решен у наредним  годинама, те да ћемо до прославе 150 
година библиотеке (у наредној години) урадити неке значајније кораке. 
Незгодно је што је читаоница издвојена и велику тешкоћу представља 
преношење књига из једног дела у други и то што корисници често морају да 
иду у један објекат па у други како би добили жељене публикације или 
информације. 
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             8.  МАРКЕТИНГ 

 
Ради представљања делатности наше установе широј јавности, као 

установе културе и ради популаризације саме књиге, наставиће се сарадња са 
медијима на подручју наше и суседних општина, као и редовно ажурирање 
сајта www.bibliotekaub.com  путем којих се читаоци редовно обавештавају о 
предстојећим догаћајима, као и активно вођење ФБ и Инстаграм стране. 
Активно сарађујемо са медијима у нашој општини и представљамо рад 
пратиоцима и корисницима. 

 
Све активности које су планиране за 2021. годину биће одржаване 

уколико буду повољне епидемиолошке прилике. Као и током 2020.године, а 
док је трајала епидемија, програми су одржавани у онлајн формату у складу са 
техничким и другим могућностима Библиотеке.  

 
                                                               директорка Библиотеке  

  
    Јелка Панић 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bibliotekaub.com/
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Финансијски план за 2021. годину 

СА КОНТО ОПИС ПРИХОД ИЗ 

БУЏЕТА 

411 4111 Плате и додаци запослених 6.050.000,00 

Укупно 411 6.050.000,00 

412 
4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 1.050.000,00 

4122 Допринос за здравствено осигурање 320.000,00 

Укупно 412 1.370.000,00 

414 

4143 Отпремнине и помоћи 70.000,00 

4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или 

чл.породице 

40.000,00 

Укупно 414 110.000,00 

415 4151 Накнаде трошкова за запослене 60.000,00 

Укупно 415 60.000,00 

416 4161 Награде запосленима и остали расходи 1.000,00 

Укупно 416 1.000,00 

421 

4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 40.000,00 

4212 Енергетске услуге 400.000,00 

4213 Комуналне услуге 50.000,00 

4214 Услуге комуникација 270.000,00 

4215 Трошкови осигурања 70.000,00 

Укупно 421 830.000,00 

422 4221 Трошкови службених путовања у земљи 30.000,00 

Укупно 422 30.000,00 

423 

4232 Компјутерске услуге 10.000,00 

4233 Услуге образовања и осавршавања запослених 20.000,00 

4234 Услуге информисања 100.000,00 

4235 Стручне услуге 400.000,00 

4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 1.000,00 

4237 Репрезентација и поклони 50.000,00 

4239 Остале опште услуге 720.000,00 

Укупно 423 1.301.000,00 

425 
4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 100.000,00 

4252 Текуће поправке и одржавање опреме 50.000,00 

Укупно 425 150.000,00 

426 

4261 Административни материјал 50.000,00 

4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 30.000,00 

4266 Материјали за образовање, културу и спорт 35.000,00 

4268 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 30.000,00 

4269 Материјали за посебне намене 30.000,00 

Укупно 426 175.000,00 

482 4822 Обавезне таксе 2.000,00 

Укупно 482 2.000,00 

512 

5122 Административна опрема 20.000,00 

5129 Опрема за производњу, моторна,непокретна и 

немоторна опрема 

1.000,00 

Укупно 512 21.000,00 
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                        Директорка 

 

                                                                         Јелка Панић 

 

515 5151 Нематеријална имовина 150.000,00 

Укупно 515 150.000,00 

УКУПНО 10.250.000,00 


