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1.УВОД 

 

         

Народна библиотека „Др Милован Спасић“ у Рековцу спада у ред 

развијенијих јавних библиотека у Поморавском округу. Организацијом рада кроз 

различита одељења, богатим књижним фондом, организацијом културних  

активности и све већим бројем чланова из године у годину, успешно се одржава. 

Укупан стручни рад на обради, чувању и коришћењу библиотечке грађе у 

целини се одвија са одговарајућим законским прописима, подзаконским актима, 

правилницима и упутствима који регулишу библиотечко-информациону делатност. 

 Планом и програмом  рада  планиране  су  Законом  утврђене  функције  и  

услови  за  њихово  извршавање  у  односу на важеће стандарде. Урађен је на 

основу кадровских, финансијских и просторних капацитета, у функцији је 

реализације циљева од општег интереса у библиотечко-информационој делатности 

која подразумева да ће Библиотека, следећи усвојене смернице својим корисницима 

обезбеђивати приступ знању, информацијама и идејама, како би остварили своје 

индивидуалне и интелектуалне потребе и слободе. 

 Народна библиотека „ Др Милован Спасић“ у Рековцу ће и у 2022. години 

се водити вредностима које Библиотека промовише, а то су: оријентисаност ка 

кориснику уз узајамно поверење и поштовање, одговорност према заједници, 

промовисање књиге, писмености, читања и доживотног учења, доступности и 

поузданост имформација, отворена и слободна комуникација, подизање културне 

свести, усмереност ка технолошким иновацијама и активној професионалној и 

међубиблиотечкој сарадњи. 

Програми и разноврсне активности у Библиотеци у 2022. години зависиће од 

развоја епидемиолошке ситуације, изазване корана вирусом Ковид-19. У складу са 

препорукама за очување јавног здравља, наставиће се са радом, уз стриктно 

поштовање свих превентивних мера, које се односе на спречавање ширења 

епидемије корона вируса. рад ће бити организован уз придржавање свих 

епидемиолошких мера и строгих мера социјалног дистанцирања, при чему ће 

корисници бити у обавези да обезбеде заштитну опрему. Приликом враћања грађе, 

корисник ће и даље остављати грађу на означено место, а одложена грађа однеће се 

у претходно припремљен простор- издвојену просторију за карантин. 

Библиотека  и у 2022. години планира наставак успешне сарадње са 

субјектима који битно утичу на рад библиотеке, како са оснивачем, тако и са 

установама културе, школама, предшколским установама.... 

Промовисање књиге као непролазне вредности и увек актуелног медија у процесу 

доживотног образовања остаје трајни задатак установе, као и афирмација завичајне 

културе, као фактора препознатљивости лпкалне културне средине. Планирамо да 

подстичемо и негујемо читалачке навике код деце, да развијамо садршаје који ће 

бити атрактивни за адолесцентску популацију, да јавности презентујемо релевантне 

савремене стараоце у сфим сферама људске делатности. 

Библиотека ће имати динамички веб-сајт са следећим каратеристикама : 

систем за једноставно додавање вести од стране запослених; ефектна насловна 

страница; приказ свих одељења под ставком "услуге"; веза са дигиталном 

библиотеком (линк ка дигиталној библиотеци); секција за документа установе; 

контакт страница; веза са Cobiss-om (линк); претраживање грађе установе у Cobiss 

систему упућивањем захтева директно са насловне странице веб-сајта; веб-сајт има 

респонсиве дизајн, односно дизајн прилагођен мобилним уређајима. Упоредо са веб 
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сајтом, на фејсбук страници промовисаће се књиге и читање и обавештавати 

корисници о актуелним дешавањима у Библиотеци, постављаће се нове 

информације на  страници о Завичајној збирци као и на новоотвореном youtube 

каналу НБ „народна библиотека“, завичајна збирка. 

 

2. МИСИЈА И ВИЗИЈА 

 

Иако већина становника Библиотеку сматра местом на коме само може да се 

позајме књиге и да је библиотекар неко ко ће вам помоћи у тој размени, наша 

мисија је да променимо ту слику тако што ћемо својим активностима доказати да је 

Библиотека центар и скуп свих информација неопходним свим категоријама 

становништва. То је место на ком се дешавају културни, друштвено-

комуникациони и мултимедијални садржаји, својеврсно културно-образовно 

средиште које корисницима омогућава равноправан приступ имформацијама, 

изворима знања и културним садржајима за шпотребе образовања, доживотног 

учења, културног обогаћивања и провођења слободног времена. 

Библиотека је отворена према свим корисницима и њиховим потребама. У 

различитим облицима пружа услуге свим корисницима без обзира на њихову 

старост. 

У складу са својом мисијом Библиотека ће и у 2022. години промовисати: 

оријентисаност према кориснику, активно учешће корисника у раду и развоју 

библиотеке, доступност и поузданост информација, подстицање креативног 

дружења и забаве, подизање културне свести, усмереност ка технолошким 

иновацијама. 

У складу са Нацртом Стратегије развоја културе Републике Србије од 2017. 

до 2027. године усаглашена је и визија Народне  библиотеке „Др Милован Спасић“ 

2022. године  по којој Библиотека остаје културно средиште локалне средине и чија 

се вредност заснива на потпуној усмерености ка корисницима и њиховом 

задовољству са библиотечким услугама, уз стручно и компететно библиотечко 

особље и партнерство на локалном нивоу. 

 

3.ЦИЉЕВИ 

 

3.1. Општи циљеви 

- Осавремењивање и подизање квантитеа и квалитета услуга; 

- Популаризација Библиотеке и већа препознатљивост институције у јавности; 

- Унапређивање свести о вредности читања и подстицање писмености на 

традиционалним и новим медијима; 

- Развијање и подстицање доживотног учења деце, младих и одраслих; 

- Едукација и подстицање коришћења савремене информационо-комуникационе 

технологије. 

 

3.2. Посебни циљеви 

 

- Библиотека као Центар за дигитализацију и низом нових е-услуга; 

- Библиотека као место које постаје информационо, образовно, културно и 

комуникационо средиште; 

- Увећавање и квалитетно обогаћивање  збирке библиотечко-информационе грађе и 

извора; 
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- Заједничко коришћење ресурса и подстицање стручног рада на координираној 

набавци; 

- Континуирано повећање износа средстава који оснивач издваја за набавку 

библиотечко-информационе грађе и извора; 

- Увећање износа сопствених прихода путем ефикаснијег коришћења; 

- Омасовљавање читалачке публике; 

- Интезивирање послова на дигитализацији Завичајне збирке; 

- Континуирано стручно усавршавање људских ресурса; 

- Повезивање и изградња пријатељских и партнерских односа са сличним 

установама и организацијама у земљи и иностранству; 

- Стална присутност у свим сферама културног живота насеља. 

 

 

4. ОСТВАРИВАЊЕ  ЗАКОНОМ УТВРЂЕНИХ ФУНКЦИЈА 

 

Народна библиотека „Др Милован Спасић“ у Рековцу је установа у култури 

која је формирана и функционише у складу са Законом о библиотечко-

информационој делатности, Законом о култури, Законом о јавним службама и 

другим подзаконским актима који регулишу библиотечку делатност. 

Библиотека је уписана у Регистар народних библиотека који води матична 

библиотека „Радислав Никчевић“ у Јагодини за подручје Поморавског округа ( 

регистрациони број 13/96- Р), односно Централни регистар Народне библиотеке 

Србијр (1313201/01/. 

Библиотека „Др Милован Спасић“ је установа која обавља јавну службу и 

која због задовољавања потреба грађана мора бити једнообразно уређена како би 

могла да омогући једнака права свим грађанима да под једнаким условима 

остварују свој интерес у образовању, стручном и научном раду. 

Народна  библиотека „Др Милован Спасић“ је данас културна установа са 94 

годинe традиције у раду са књигама, у неговању и задовољавању културних и 

образовних потреба средина у којој делује. У њено постојање и трајање уграђена су 

најзначајнија културна дешавања, гостовања позоришних ансамбала, глумаца, 

песника, писаца, трибине и разне манифестације значајне за нашу општину. Једини 

наш пут развоја је побољшање квантитета, квалитета рада, стални оптицај и обнова 

књига. 

Основна функција и делатност је прикупљање, обрада библиотечке грађе, 

унапређивање система електронског каталога и система класификације, праћење 

примене међународних стандарда, истраживање, сакупљање,чување и коришћење 

библиотечко-информационе грађе. С друге стране , Библиотека ће пружати и друге 

услуге у циљу спровођења културно-образовних програма, популарисање књиге и 

читања, организовање изложби, књижевних приредби и предавања за становништво 

без обзира на степен образовања, професију и доба узраста. 

 Библиотека ће у текућој години и даље радити у оквиру финансијских 

могућности на увећавању књижног фонда, осавремењивању услова и процеса рада. 

Библиотека је члан ВБС ( Виртуелна библиотека Србије)  тако да смо приступили  

COBISS3 за узајамну каталогизацију, позајмицу и рад у овом систему. 

 Својом основном делатношћу библиотека ће пружати и давати допринос 

унапређењу привредног, културног и образовног развоја општине, обезбеђујући 

тако грађанима услове за задовољавање потреба у области културе.  
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5.ФОНДОВИ 

 

5.1 Прикупљање, обрада, чување и коришћење грађе  

5.1.1. Прикупљање грађе  

5.1.2. Библиотечки фондови 

 

 Свака савремена јавна библиотека је у законској обавези да обезбеђује 

широк распон грађе. Та грађа мора бити у довољном броју  доступна свима. 

Библиотека је обавезна да прати појаву нових формата и метода приступа 

информацијама са смерницама IFLA/UNESCO за развој јавних библиотека. 

Широк распон грађе мора бити везан за формат библиотечке грађе као и за 

становиште категорија грађе. 

Када се говори о становништву категорија грађе у библиотеци мора бити 

везана за књижевна и некњижевна дела за одрасле, младе и децу, референсна дела, 

приступ базама података, часописи, локалне, регионалне и националне новине, 

укључујући информације о локалним органима управе, пословне информације, 

извори за завичајну историју, музичке композиције, рачунарске игре, слагалице и 

материјали за учење. 

Са аспекта формата библиотечке грађе неопходно је да колекција јавне 

библиотеке садржи: књиге у меком и тврдом повезу, брошуре, летке, новине и 

часописе, укључујући и исечке из новина, дигиталне информације на Интернету, 

online доступне базе података, базе података на CD- ROM-u, DVD дискове, видео 

касете, материјале штампане крупним словима, звучне књиге, електронске књиге, 

постере. 

Сва грађа мора бити пажљиво бирана, разноврсна и у разноврсним 

форматима. То се нарочито односи за колекцију књига за децу која мора бити 

примерена узрасту деце , савремена и чињенично поуздана, да представља одраз 

вредности и мишљења, да је одраз културе локалне заједнице и увод у глобалну 

заједницу. Савремена библиотека подразумева да Одељење за децу поред штампане 

грађе, садржи и друге носиоце информација: CD,   DVD, играчке, едукативне игре, 

друштвене игре, компјутере и приступ интернету. 

Библиотека, као установа од посебног друштвеног интереса, према 

потребама, стандардима и могућностима у 2022. години планира набавку књига: 

 

- средствима из буџета Општине Рековац 

- сопственим средствима 

- поклоном од Министарства културе  

- на други начин ( поклон грађана, спонзора, донатора ). 

 

У 2022. години применом ових стручних, општеприхваћених стандарда чији 

су основни критеријуми број становника општине (11.055 општина Рековац) и 

минимални број књига по глави становника, број наслова домаће периодике 

,Библиотека „ Др Милован Спасић „  треба да обогати књижни фонд са 2000 књига 

(стандард 5% у односу на фонд књига) и са 20 нових наслова периодике. Потребан 

износ за куповину домаће периодике би требало да износи 100.000,00 дин, а 

потребан износ за куповину књига би требало да износи 1.400,000 динара. По 

националним стандардима за средње развијене библиотеке почетни фонд је 40.000 

књига.  



 6 

Библиотекар који врши избор мора познавати издавачку делатност и начин 

на који функционише тржиште  књига, познавати процес стварања, дистрибуције. 

Свесни да Буџет не може да држи корак са порастом издавачке продукције и 

потребама библиотеке, покушаћемо да превазиђемо постојеће проблеме, активном 

сарадњом са представницима локалне самоуправе.  

Откупом МКРС и поклонима не можемо у потпуности да утичемо на избор 

библиотечке грађе, ту могућност нам једино оставља куповина. Приликом набавке 

нових књига водиће се рачуна о захтевима корисника библиотечких услуга или о 

потребама библиотеке да на својим одељењима има публикације из 

најразличитијих области људског знања.  

Међутим, нисмо достигли тај ниво и нисмо испунили те стандарде због 

недостатка финансијских средства, као због ситуације у којој смо се нашли 

проузркованој због ширења   

Библиотека мора да ради, ствара и помера границе, због корисника, али и 

љубави и професионалном односу према библиотечком послу. 

 

  

5.1.3. Набавка периодичних публикација  ( наслов  и  број  примерака ) 

 

Библиотека не поседује фонд периодике. Дневна штампа се не чува, а један 

део периодичних издања (билтени, часописи, извештаји) налазе е у фонду 

монографских публикација. 

 

1. Зов .............................................................................................   1 ком. 

2. Просветни  преглед ..................................................................  1 ком. 

3. Образовни информатор ...........................................................  1 ком. 

4. Светосавско звонце ....................................................................1 ком. 

5. Нови пут ..................................................................................... 1 ком. 

6. Панчевачко читалиште ..............................................................1 ком. 

        

Сва ова  издања се добијају на поклон, осим Образовног информатора и 

Панчевачког читалишта на које смо претплаћени.  

Библиотека не поседује фонд периодике. Дневна штампа се не чува, а један део 

периодичних издања ( билтени, часописи, извештаји и сл.) налазе се у фонду 

монографских публикација. 

 

5.1.4.Обрада библиотечке грађе  

 

Стручна обрада књижне грађе врши се сагласно Правилнику о евиденцији 

библиотечке грађе уз примену Упутства за обраду и стандардизовани 

библиографски опис за сваку врсту грађе, тако да ће значајну активност Библиотеке 

у 2022. години представљати стручна обрада библиотечке грађе уз примену 

усвојених међународних стандарда и прописа. 

У жељи да унапредимо информатички рад Народна библиотека „Др 

Милован Спасић“  у Рековцу у 2022. години наставиће рад у  ВБС систему и уз 

помоћ COBISS3  платформе наставити са узајамном каталогизацијом библиотечке 

грађе, електронском позајмицом библиотечке грађе и дигитализацијом завичајне 

грађе, тако да ћемо  унапредити систем електронског постојања. Библиотекари ће 

посећивати семинаре неопходне за рад и унапређење рада у  COBISS систему, 
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уколико буду организовани услед заразне болести COVID-19 изазване вирусом 

SARS-COV-2. 

У 2022. години перманентно ћемо вршити актуализацију нашег веб- сајта,  

фејсбук профила и yuotube  канала. 

Библиотека је прикључена на ADSL интернет, има претплату за три 

приступа обраде књига у COBISS/3 систему, као и за електронско позајмљивање 

књига у оквиру у COBISS3/Позајмице. Наставиће се са уношењем приновљених 

публикација у електронску базу. 

У Библиотеци се обрађују само монографске публикације. Инвентарисање 

библиографске грађе је процес који није сам себи циљ, већ треба да у целом 

систему омогући ефикасно руковање библиотечком грађом. Обим стручних 

активности зависиће од броја приновљених књига у 2022. години. Библиотека се 

опремила адекватном  компјутерском опремом у складу са комплетним преласком 

на аутоматизовану обраду података и аутоматизован рад са корисницима у 

COBISS3/Позајмица.  

Све приновљене публикације у 2022. години биће ажурно инвентарисане и 

каталогизоване према правилима Међународног стандарда за библиографски опис 

(ISBD). Примењиваће се централизована обрада књига за све организационе 

јединице Библиотеке, сходно законским одредбама које регулишу ову материју.  

Током 2022. године планира се привођење завршетку ретроспективне 

каталогизације постојећег фонда у програму COBISS3, чиме се ствара нова база 

података на једном од сервера у систему узајамне каталогизације. Ово је неопходни 

предуслов за потпуни прелазак библиотечког пословања на режим рада у новом 

програмском окружењу. 

Библиотека ће и даље водити књигу приновљених публикација која садржи 

основне податке о књизи: наслов, име аутора, датум пријема, начин набавке, број 

књига и на које одељење се усмерава књига. Обрада се врши на одељењима 

Библиотеке, односно у библиотечким огранцима. Свако одељење водиће за себе 

књигу инвентара, а посебно ће се водити инвентар за завичајну грађу.  

У 2022. години ћемо  и даље формирати електронски каталог, те ће проблем 

недостатка  одговарајућих каталога (предметни или стручни) бити превазиђен. 

Штампаћемо и инвентарне књиге за свако Одељење као,  статистику, као и књигу 

уписа корисника, јер се прешло на програм COBISS3/Позајмица. 

 

5.1.5.Дигитализација Завичајне  грађе  

 

Започето инвентарисање некњижне грађе Завичајне збирке, наставиће се и у 

наредној години, како би се комплетно средила. 

У 2022. год. наставићемо са дигитализацијом завичајне збирке и некњижне 

грађе која представља чување завичајног, националног и региналног културног 

блага. 

Израдом и усвајањем петогодишњег плана дигитализације, Народна 

библиотека „Др Милован Спасић“ у Рековцу се обавезала да ће процес бити 

завршен у законском року. Пројектом се урадио нови динамички веб сајт, обучили 

се  запослени и започело се  са процесом дигитализације према Смерницама за 

дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији које је дало Министарсво 

културе и информисања Републике Србије. 

Процес дигитализације за око 50.000 страна трајаће бар наредних 5 година, али ће 

комплетна завичајна збирка и некњижна грађа бити доступна свим корисницима 

простим кликом на апликацију која ће се налазити на сајту библиотеке. 
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Библиотека има законску обавезу да ради на пословима дигитализовања свог 

фонда и културне баштине локалне средине и на тај начин сачува грађу за будуће 

генерације. 

На овај начин, презентовањем у оквиру дигиталне библиотеке, локална културна 

баштина се прилагођава модерним интернет комуникацијама и постаје доступнија 

свим читаоцима и грађанима локалне самоуправе. 

  Добродошли на нови веб сајт https://bibliotekarekovac.rs, као и дигиталну 

библиотеку https://digitalna.bibliotekarekovac.rs, који садржи дигитализоване 

материјале са подручја општине Рековац  који су од културног и историјског 

значаја. 

Главни приоритет је да се информације о објектима од историјског, научног, 

уметничког, технолошког, социјалног и других садржаја дигитализују и учине 

доступним јавности путем Интернета. 

 

5.1.6.Чување и коришћење грађе и корисници 

 

Позајмљивање и коришћење библиотечке грађе и извора  реализује се на 

Одељењу за одрасле кориснике, Позајмном одељењу за децу и Подручним 

одељењима. За коришћење библиотечких фондова у Библиотеци  постоје места за 

читање, где се могу користити стручне књиге и приручници који нису предвиђени 

за позајмицу ван Библиотеке. 

Библиотека је корисницима омогућила услугу коришћења Интернета 

смештеног на Позјамном одељењу за одрасле кориснике, а пружање информације о 

фондовима Библиотеке, проверу и проналажење библиографских података 

корисницима пружа стручно особље претрагом електронског каталога Библиотеке 

на 6 рачунара . 

Актуелне информације о услугама и раду Библиотеке, као и правима и 

обавезама корисника доступне су путем Интернета,друштвене мреже и преко веб 

презентације Библиотеке.  

Народна библиотека на градском подручју са 11.055 становника задовољава 

потребу за књигом једног већег дела становништва. На основу остварења у 2021. 

години процењује се да ће Народна библиотека у 2022. години имати око 850 

чланова . 

Структура чланства је врло хетерогена, почев од деце предшколског узраста, 

ученика основних и средњих школа, студената, службеника, пензионера и осталих 

професија. Библиотека ће настојати да удовољи читалачким потребама свих 

структура, као и активним радом побољшати квалитете рада и допринети 

унапређењу делатности.  

Чланством у Библиотеци стиче се право на коришћење, пружање помоћи и 

информација о целокупној библиотечкој грађи. Чланарина важи 12 месеци од дана 

уписа. Може бити индивидуална, породична и колективна. Бесплатну чланарину 

имају деца предшколског узраста  и прваци, деца из социјално угрожених 

породица, треће дете, запослени у Библиотеци и чланови њихових породица, 

пензионери преко 65 година,  донатори и Чланови Управног одбора, као и 

бесплатна чланства када су пригодни датуми одређени у Правилнику о раду 

библиотеке. 

На Дечјем одељењу планира се да на читање буде издато 2.600 књига из домаће и 

стране књижевности. 

https://bibliotekarekovac.rs/?fbclid=IwAR37YDQbjVLN4WDPe-qa5ebHMh7NOuA7D1MpzcvB41qQMbHKnITpXrwK_LQ
https://digitalna.bibliotekarekovac.r/
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Одељење за рад са старијим корисницима издаће око 3.200 књига. 

  У  Подручним одељењима у Белушићу и Драгову се и у наредној години 

очекује прилив чланстава и коришћења библиотечке грађе и посета деце 

основношколскиог узраста.  

У Белушићу  планира се да на читање буде издато 400 књига, а у Драгову 600.  

 Библиотека као члан ЕУТЕКА мреже, коју чини 48 јавних библиотека 

широм Републике Србије, својим посетиоцима и корисницима и даље ће нудити 

публикације и информације о Европској унији у оквиру информационог пункта 

„ЕУ и у вашој библиотеци 

  

6.РАД ПО РАДНИМ ПРОЦЕСИМА: 

 

Библиотека ће нове публикације, монографске и серијске, набављати 

куповином, разменом и поклоном, уз наглашену селекцију по питању квалитета 

садржаја, уважавајући потребе и захтеве корисника, а истовремено водећи рачуна о 

нормативно одређеној структури фонда. Куповином ће Библиотека набавити 850 

књига, са акцентом на квалитетну продукцију, изостављајући публикације ниског 

књижевног нивоа, као и оне које афирмишу негативне друштвене појаве (магија, 

секте, окултизам). На овај начин утицаће се на формирање укуса код читалаца и 

оријентацију ка правим вредностима.  

Посебна пажња поклањаће се набавци публикација за Одељење за рад са 

одраслим корисницима и за Завичајну збирку. На овом месту неопходно је 

напоменути да планирана набавка представља одступање од предвиђених стандарда 

који прописују неопходан број приновљених књига, али је она резултат смањења 

буџета за ту сврху. При реализацији набавке уважаваће се стандардима прописана 

структура фонда, захтеви корисника, као и праћење актуелних издања у домаћој 

продукцији. Посебна пажња биће посвећена наставку осавремењавања референсне 

збирке.  

Приликом набавке публикација Библиотека ће настојати да задовољи образовне, 

информативне и рекреативне потребе својих корисника. 

 

6.1.1.ПОТРЕБЕ, НАЧИН И ДИНАМИКА ОБРАЗОВАЊА И СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА ПОСТОЈЕЋИХ И БУДУЋИХ КАДРОВА: 

 

Образовање и стручно усавршавање запослених врши се према Закону о 

култури ( «Сл.гласник РС»72/2019, 13/16 и 30/16 ) и Закону о библиотечко-

информационој делатности («Сл.гласник РС»52/11, 24/01/12). Сви радници дужни 

су да имају положен стручни испит из области библиотечко-информационе 

делатности. 

Садашњи  стручни радници испуњавају овај услов. Библиотечки кадар ради 

у COBISS/3 компјутерском програму намењеном искључиво библиотекама. За рад 

у овом програму стичу се лиценце у Народној библиотеци Србије после стручног 

усавршавања, и испуњавања услова кроз проверу знања тих радника попуњавањем 

тесне базе овог програма. Лиценцу за рад у овој бази имају 3 радника. Због 

обимности посла обучени су у овој бази да користе и сегмент позајмице, 

задуживања, раздуживања, вођења статистике итд. 

Сваки стручни радник у обавези је да годишње има минимум од 6 сати стручног 

усавршавања. 

Народна библиотека Србије, као и Нб „Радислав Никчевић“, имају веома 

разноврсну образовну понуду за библиотекаре кроз различите теме које 
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обрађују.Ти семинари су акредитовани и учешће на њима је битно због неопходног 

стицања виших знања у библиотекарству и напредовања у струци. Стога се 

очекукују семинари везани за библиотекаре ради даље стручне обуке, помоћи и 

разрешења бројних проблема који се буду јављали у току полсовања. 
  
6.1.2.КОРИШЋЕЊЕ: 

 

  У 2022. години наставићемо рад са корисницима (учлањење, задуживање и 

раздуживање публикација, опомене, статистика коришења, информације о статусу 

тражене публикације) у програмском окружењу COBISS3, што ће битно 

унапредити ову област рада, осавременити је и поједноставити.  

Библиотека ће и даље пружати корисницима услуге бесплатног коришћења 

интернета, међубиблиотечке позајмице и могућност фотокопирања неопходних 

материјала. Настојаће се да колективи у Општини групно учлане своје запослене уз 

одговарајући попуст. Бесплатно ће бити учлањени ученици првих разреда основних 

школа  и предшколци поводом Дана библиотеке, Дечијег дана књиге, , избегла и 

прогнана лица и лица лошијег материјалног стања. Библиотечки радници пружаће 

помоћ ученицима завршних разреда средњих школа при изради матурских радова 

(проналажење литературе, упућивање на друге изворе). По захтевима корисника, 

Библиотека ће реализовати међубиблиотечку позајмицу за оне наслове којима не 

располаже у свом фонду. 

 Редовно ће се наставити са ажурирањем сајта Библиотеке на адреси 

www.bibliotekarekovac.rs и презентовати вредне публикације из својих фондова и 

своје активности. Постављањем на сајт важних докумената о раду (извештаји, 

програми и сл.) рад Библиотеке је транспарентан и на увиду јавности. 

Комплетан библиотечки фонд размештен је по УДК-а систему и највећим 

делом је у слободном приступу. Једино се стручна књига не издаје на кућно 

коришћење, она се користи у просторијама Библиотеке, у читаоници.  

 

6.1.3. ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА ЧИТАЛАЦА 

 

Квалитетна политика набавке библиотечке грађе (књига, сликовница, 

серијских публикација, некњижне грађе) и ефикасна обрада и класификација, 

осавремењивање фонда и програма, као и прилагођавање дигиталној технологији, 

обезбедило би боље место Библиотеке у преносу информација, а самим тим и 

повећање броја чланова. Осим ових претпоставки, томе ће допринети и високо 

квалитетан програм едукативно-васпитног садржаја. 

Велики удео у повећању броја чланова, нарочито млађе популације, имаће 

коришћење корисничких рачунара у Одељњу за одрасле кориснике. Рачунари ће 

бити као и до сада на услузи како за учење и стицање нових знања, тако и за 

прибављање било које информације доступне преко интернета. 

У току наредне године повећање броја корисника очекује се у библиотечким 

огранцима, пошто су поново почела са радом после дуже паузе. 

Циљ Библиотеке је да упише нешто више од 800 чланова. Развијајући 

основну делатност и кроз континуирани рад у програмској активности, као и 

констатно праћење потреба и захтева корисника, претпостављамо да ћемо овај план 

и испунити. 

 

 

 

http://www.biblioteka/
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6.1.4.ПОЗАЈМНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДЕЦУ 

 

Дечије одељење библиотеке све више постаје место за занимљиву 

маштовиту игрзу, учење и дружење са децом, јер активности које изводимо на 

одељењу итекако привлаче дечију пажњу и буде интересовање за уписе великог 

броја нових чланова. Тако да у 2022. години планирамо различите облике и врсте 

радионица за све узрасте, од предшколског до млађих и старијих основаца. 

Планирано је на годишњем нивоу укупно 140 нових чланова-деце од 

најраније животне доби до 15 године. Примаран задатак у овој сфери рада је 

повећање броја корисника на Дечијем одељењу. Деци је неопходно пружити нове и 

визуелно привлачне књиге, обезбедити атрактивнији простор и опрему на Дечијем 

одељењу. На Дечијем одељењу биће покренуте разне радионице као нов облик рада 

са децом. 

Постојећи фонд Дечијег одељења заснован је на школској  и едукативној 

грађи, основној литератури из различитих научних области и забавној грађи. Однос 

библиотекара при првом сусрету са младима овог узраста је веома важан. Зато 

Дечије одељење Народне библиотеке „Др Милован Спасић“ у Рековцу има велики 

задатак:  да на занимљив начин приближи деци књигу, усмери их ка правом 

информисању избора књига и да на све могуће начине разним активностима усмери 

пут младих ка књигама. Тако је библиотека  место заједничког дружења. 

Морамо нагласити да у општини Рековац све је мање деце, па се то и 

рефлектује на долазак у Библиотеку и на пружање читалачких услуга. Библиотека 

ће вршити колективна, индивидуална  и породична чланства. Бесплатан упис имаће 

ученици првог разреда на територији Општине Рековац, као и деца предшколског 

узраста. Добра сарадња наставиће се са предшколском установом „Милоје 

Милојевић“ ,са ученицима нижих разреда основних школа Општине Рековац , као и 

са „ Пољопривредно-ветеринарском “ школом у виду посета, трибина, предавања и 

разговора. 

Дечије одељење ће у текућој години наставити са радом различитих 

радионица: 

-  Едукативне радионице  

- Ликовне радионице ( Облик рада: Уметничко.креативне радионице; Тип 

радионице: Затворен; Узраст: Предшколска група и прва два разреда 

основне школе; Теме: разноврсне). 

- Креативно-уметничке радионице 

- Информатичке радионице (Омогућити деци основе информатичке 

писмености; Облик рада: едукативан; Узраст: деца основних школа; Тип 

радионице: оформљене групе). 

- Драмска радионица ( Облик Рада: уметнички; Тип рада:затворен; Узраст: 

деца чланови библиотеке; Тип радионице: оформљене групе; Циљ: 

Развијање талента код деце, љубав према књижевности, позоришту, 

лепој писаној речи и глуми). 

- Еколошка радионица (Облик рада: едукативан; Тип радионице: 

организоване посете; Узраст: нижи разреди основних школа; Циљ: 

Упознавање са основним појмом екологије и њеног значаја). 

- Новогодишња радионица; 

- Ускршња радионица: 

- Радионице поводом Дечје недеље; 

- Радионице- Читања бајки и цртање; 
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- Културно-уметнички програми поводом значајних датума, важних за 

књигу, децу, локалну и ширу друштвену заједницу; 

- Литерано-ликовни конкурси поводом Светског дана књиге за децу 

(2.априла); 

- Светски дан поезије; 

- Сусрети деце и песника; 

- Светски дан књиге и ауторских права; 

- Национални дан књиге; 

- Међународни дан матерњег језика; 

- Могућност учења, истраживања, проучавања тема из свих областио, 

претраживања било које информације путем интернета уз помоћ нове 

рачунарске опреме. 

 Рад са децом захтева сталну анимацију деце, као и просветних радника, тако 

да многе радионице креирамо у одређеним периодима када се укаже потреба за 

њима, али морамо да нагласимо да многе активности зависе  и од сарадње са 

школама и просветним радницима. 

Активности ће бити усмерене да деца што више времена проводе уз књигу и 

образовну сарадњу, као и да што у ранијем узрасту постану корисници 

библиотечких услуга.  

 

6.1.5.ПОЗАЈМНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОДРАСЛЕ КОРИСНИКЕ 

 

Народна библиотека је локални центар информација који омогућава да све 

врсте знања и информација буду одмах на располагању кориснику. Позајмно 

Одељење за рад са одраслим корисницима настоји да стално унапређује своју улогу 

посредника између књиге, информација и читаоца кроз континуирано побољшање 

услова за рад и унапређивање услуга које пружа својим члановима.  

 Програм је предвиђен тако да оправдава став по којем је Библиотека 

озбиљна културно-информативна установа са квалитетном услугом спремна да 

покрива потребе својих корисника и свих грађана. Библиотека треба да буде 

стециште разноврсних садржаја и место разноликих догађаја, јер тек у тој 

свукупности програма, делатност Библиотеке добија праву меру. 

Поред свих задатака и редовних послова, Одељење ће своје радне активности 

усмерити ка следећим формама рад: 

-Иако је посета библиотеци најчешћа културна активност места, наш стални 

циљ је повећање броја чланова библиотеке. Укупан број учлањених зависиће  и од 

благовремене набавке нових и актуелних публикација. Адекватна пропаганда, још 

веће присуство у медијима и друштвеним мрежама, као и други видови 

популарузације и афирмације књиге и Библиотеке такође ће значајно утицати на 

повећање броја корисника. У 2022. години планира се упис 550 чланова. 

-Интезивираћемо популарне и повољне додатне облике колективног уписа 

корисника путем колективних акција по промотивним ценама. 

-Посетићемо јавне установе и колективе, презентовати им повољности 

колективног уписа и тиме их приближити књизи и свим осталим културним 

садржајима које Библиотека пружа. 

-Бесплатан упис имаће пензионери преко 65 година, лица са посебним 

потребама, социјално угрожена категорија грађана. 

-Праћење потреба корисника и издавачке продукције како би се набавили 

нови наслови. 

 



 13 

Народна библиотека ће у 2022. години квалитет мерити по основу: 

- Давања информација 

- Поузданости резултата 

- Стандарда 

- Брзине давања информација у обећаном року 

- Пријатности простора и љубазности особља 

 

У складу са захтевима корисника предвиђен је наставак међубиблиотечке 

позајмице, као посебне услуге Библиотеке, која укључује позајмицу књига, тако и 

скенирање чланака и резаље и слање CD-а са снимљеном грађом. 

У 2022. години наставља се сарадња са завичајним ауторима и представљање 

њихових књига у Библиотеци. Планира се наставак сарадње са  медијима у виду 

давања прилога за ТВ емисије о свим културним догађајима, као и писање прилога 

за сајт Библиотеке и за новине. 

 

6.1.6 Завичајна збирка 

 

Значај Завичајне збирке, данас је много већи него што је то био раније. 

Фондови библиотека, данас, углавном наликују једни другима. Овој условној 

униформисаности, која је у информационој ери била неизбежна, ипак, не подлеже 

један од битних чинилаца сваке народне библиотеке- код нас Завичајна збирка. 

Завичајну грађу чини све оно што се својим садржајем односи на територију 

Рековца, која је издата у Рековцу, или, пак  сва дела аутора који су рођени или су 

живели у општини Рековац. Кроз прикупљање, обраду, чување, популарисање 

овакве библиотечке грађе свакако се постиже очување вредног наслеђа једне 

територије за генерације које долазе, подиже се свест о култуири, историји и 

животу локалне средине и битним актерима који су је трајно обележили. 

Сакупљањем, каталогизацијом и истраживањем завичајне грађе, отвара се 

могућност упознавања завичаја, његовог друштвеног, економског, уметничког, 

културног и политичког живота у различитим историјским раздобљима. 

 Због тога је неопходно веома пажљиво и стручно планирати све активности: 

- наставак ретроспективне обраде некњижне грађе, монографских 

публикација;   

-наставак рада на аналитичкој обради серијских публикација; 

- рад на изради персоналних библиографија значајних ствараоца; 

- рад са корисницима;  

-рад на набавци библиотечке грађе. 

 

6.1.7.ОДЕЉЕЊЕ - ОГРАНАК У БЕЛУШИЋУ И ДРАГОВУ 

 

 Подручно одељење у Белушићу и Драгову је у првој половини 2018. године 

почело поново са радом после дужег времена. Обављаће се редовни библиотечки 

послови- чување и пружање на коришћење библиотечке грађе. Акценат у раду 

огранака је рад са корисницима уз посебно ангажовање  на популарисању читања и 

масовнијем учлањавању грађана тог подручја у Библиотеку. 

 Постојећи фонд је претежно заснован на школској и едукативној грађи, 

белетристици и научно популарној литератури. Иако се библиотеке налазе у оквиру 

школе, структура корисника је веома различита. Библиотечке услуге највише су 

пружане просветном особљу и ученицима школе. Поново ћемо све ученике школе у 

Белушићу и у Драгову бесплатно учланити како би постали  наши корисници. 
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Обзиром да Библиотека није радила четири године, требало је уложити доста труда 

да најмлађи корисници поново  стекну навику доласка и коришћења наших књига. 

Сматрамо да јавна библиотека у оквиру школе јача нашу улогу.У таквом амбијенту 

наш радник ће подстицати на креативност ученика, и вршити утицај на стварање 

читалачких навика.  

 Библиотекар ће бити иницијатор културних и школских збивања, па ћемо на 

тај начин афирмисати и школу, подстицати читалачке навике, креативни дух  и рад 

наших подручних одељења. У 2022. години  у оба подручна одељења планира се 

упис до 110 чланова. Донета је одлука Управног одбора да ученици 

основношколског узраста буду учлањена бесплатно. 

Радно време истурених одељења је од 7 – 15 часова, понедељком, уторком и 

средом у Драгову, а четвртком и петком у Белушићу. 

 

 

7.  КУЛТУРНА  ДЕЛАТНОСТ 

 

 Једна од основних делатности Библиотеке јесте реализација културно 

образовних програма у циљу подстицања и промоције читања и књиге.Културна 

делатност доста је присутна у раду библиотеке тим пре што смо једина права 

установа културе у Општини. Поред колекција књига, Библиотека у својој понуди 

има материјал и нуди услуге које омогућавају задовољење личних, образовних и 

професионалних потреба корисника. Различите обједињене делатности које се у 

континуитету приређују, чине нашу установу културним стожером места.  

У 2022. години наставиће се активност у области културне делатности кроз 

добро организован стручни рад, који подразумева низ повезаних радњи чинећи 

јединствену целину. Планирају се десетак књижевних догађаја, пет предавања, 

неколико изложби, организовани долазак ученика основних школа  и предшколске 

установе на радионице из различитих области. Књижевне вечери, трибине и 

предавања биће посвећене не само делима из области белетристике, већ и 

садржајима који се баве различитим областима науке и уметности. 

Библиотека ће уложити велики напор да у постојећим финансијским 

условима пружи разноврсне програме и да кроз разне самосталне иницијативе једне 

локалне установе културе достигнемо неке стандарде у овој области.Циљ је да 

поспешимо читалачку културу и да осмишљеним садржајима допринесемо 

подизању нивоа свести о непролазним културним вредностима. 

 Народна библиотека ће подстицати и помагати све акције и програме на 

нивоу општине. Бројне књижевне вечери, песнички сусрети, изложбе књига, 

лирерарна такмичења ученика и друге форме куклтурног уздизања, које подсећају 

на књигу, књижевно стваралаштво и читање, налази ће се и даље у оквиру 

библиотечких програма. 

 У 2022. години биће организовани разноврсни садржаји у сарадњи са 

осталим културним институцијама Општине Рековац:  

- Организовање разних изложби, књижевних вечери, промоција и других 

акција у вези са популарисањем књиге и читања за кориснике свих 

старосних доби; 

- Ускршња, Божићна  поставка дечијих радова; 

- Литерарни конкурси , за децу основношколског узраста,поводом  разних 

догађаја; 

- Изложба слика поводом 8. марта, као и остале ликовне  и тематске 

изложбе; 



 15 

- 52. Левачки сабор „Прођох Левач, прођох Шумадију“; 

- 53. Општинско такмичење рецитатора; 

            -     Обележавање Међународног дана Дечије књиге; 

- Обележавање Националног дана књиге, Светски дан књиге и ауторских 

права и других значајнијих датума; 

- Трибине и предавања; 

- Долазак ученика у Библиотеку и обележавање разних годишњица; 

- Прослава 94 године Дана библиотеке;  

- Обележавање Дечје недеље; 

- Уметничко-креативне радионице; 

- Светски дан  поезије (21. март); 

- Едукативне радионице; 

- Еколошка радионица; 

- Гостовања дечјих писаца ; 

- Учешће библиотекара на различитим научним скуповима и семинарима; 

- Учешће на пројектима, рад на писању пројеката; 

- Упућивање позива суграђанима да, у циљу очувања културног и научног 

наслеђа, донесу документа која се тичу старог Рековца (фотографије, 

снимке, текстове, звучне и видео записе);   

 

Реализација већине планираних програма, зависиће од епидемиолошке 

ситуације изазване  ширењем  заразне болести COVID-19  изазване вирусом SARS-

COV-2 . Примењиваће се мере и упутства , услед насталих промена које су утицале 

на безбедан и здрав рад током трајања епидемије и усаглашавали смо се са 

одлукама надлежног органа. 

Oви програми биће реализовани у сарадњи са oпштином Рековац и другим 

јавним установама. Библиотека ће представљати центар за афирмацију књиге, 

савременог начина информисања и едуковања корисника.  

 12. октобра 2022. године је прослава 94 године постојања и рада Народне 

библиотеке , када се сумирају резултати и организује културно-уметнички програм. 

Друга недеља у месецу октобру је предвиђена за културна дешавања поводом 

обележавања годишњице. 

 

8.ИЗДАВАЧКА  ДЕЛАТНОСТ 

 

Сходно финансијским средствима у 2022. години Библиотека ће помоћи 

издавање књига локалних аутора уз помоћ Министарства културе и других 

спонзора. Издавачка делатност Библиотеке је активност која би требало да се 

континуирано спроводи.  

Према могућностима Библиотека ће помоћи одређене издавачке пројекте за које 

процени да су од изузетне важности за Општину.  

  
 

9.ЗАШТИТА  БИБЛИОТЕЧКЕ  ГРАЂЕ 

 

 Законом предвиђене мере чувања библиотечке грађе се примењују у 

Народној библиотеци „Др Милован Спасић“ (заштита од влаге, светлости, пожара, 

физичких, биолошких и других узрочника). 

 И даље ће се предузимати све потребне и прописане мере противпожарне 

заштите предвиђене Правилником о противпожарној заштити, а у складу са 
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простором и финансијским могућностима. Уведено је парно грејање, што је 

препоручен вид грејања за установе овог типа. 

 

10. ОПШТИ, ПРАВНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ И ФИНАСИЈСКИ 

ПОСЛОВИ 

 

Библиотека ће обављати опште и административне послове пратећи 

законске прописе. Планирано је усклађивање свих нормативних аката, као и израда 

оних које Библиотека још увек нема, у складу са Законом о култури. Поступиће се у 

складу са одредбама овог Закона, како би се обезбедила законитост у раду 

Библиотеке. Ажурно ће се водити евиденција о присутности запослених, обављати 

сви послови везани за обавезе и права из рада, пријем, разврставање и слање поште. 

У складу са законском регулативом, тачно и у одређеном року биће извршавани сви 

финансијски и књиговодствени послови.  

Број радника који користе право на накнаду трошкова превоза на посао и са 

посла- укупан број радника је 2 и врши се  уплатом на жиро рачун. 

 

 

11. САРАДЊА СА ДРУГИМ БИБЛИОТЕКАМА И УСТАНОВАМА 

 

Библиотека  у 2022. години планира наставак успешне сарадње, као и њено 

проширење, са субјектима који битно утичу на рад Библиотеке, односно којима 

Библиотека помаже у обављању посла. Неће изостати сарадња са Општином 

Рековац, Народном библиотеком Србије, Библиотеком »Радислав Никчевић « из 

Јагодине, Министарством културе Републике Србије, редовни контакт са осталим 

библиотекама у окружењу. 

Тиме ћемо побољшати ниво услуга корисника, повећати своју присутност у 

јавности, као и активну сарадњу Библиотека ће остваривати са установама, у првом 

реду са локалном самоуправом, Културним центром, школама, вртићем,  затим са 

предузећима, удружењима грађана и појединцима из рековачке општине.  

 

12. ПРОЈЕКТНА ДЕЛАТНОСТ 

 

У 2022. години конкурисаће се за пројекте који су од велике важности за 

Библиотеку и библиотечко-информациону делатност. 

- Учешће на домаћим конкурсима за доделу финансијких средстава за реализацију 

пројеката са посебном усмереношћу на конкурсе Министарства културе и 

информисања РС; 

- Пројектна сарадња са цивилним сектором, посебно са организацијама активним у 

области културе, науке и образовања: 

- Учешће у другим пројектима од значаја за Библиотеку. 

- ПРОСЛАВА ДАНА БИБЛИОТЕКЕ 

 

13. САЈАМ КЊИГА 

 

Планира се одлазак на овогодишњи 66. Међународни Сајам књига. 

Библиотека ће користити октобарски сајамски попуст и по најповољнијим 

условима набављати што већи број књига. 
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14.  УСЛОВИ  ЗА  ИЗВРШАВАЊЕ  ПРОГРАМА 

 

а)  простор 

 

 Библиотека у Рековцу се налази у центру града у посебној згради. Са својим 

огранцима располаже простором од 460 квадрата што је 80% потребног простора   

(на 1.000 становника 42 квадрата). У приземном делу је Дечје одељење ( 70 

квадрата) и галеријски простор ( 80 квадрата) . 

На спрату  Библиотеке  на око 80 квадрата се налази Позајмно одељење за 

рад са одраслим корисницима са читаоницом где је смештена и Завичајна збирка  у 

посебно застакљеној и издвојенојвитрини. Радни простор заузима око 30 квадрата. 

У подрумском делу зграде се налази магацински простор ( 70 квадрата) где је 

смештен депо за одлагање неактуелне грађе..и ту се одлаже неактуелна литература. 

Будући да зграда није наменски грађена за потребе библиотеке, 

расположивом простору недостаје функционалност, а већи део има вишенаменску 

функцију. У истом простору од 80 квадрата Одељења за одрасле кориснике је 

комплетан књижни фонд – позајмна и стручна књига која се користи у 

просторијама Библиотеке, затим читаоница са 20 читалачких места, лисни 

алфабетски каталог и каталог по наслов у за дечју књигу, завичајна збирка, радни 

простор где се врши стручна обрада књига. 

 Имајући у виду стандарде с једне стране и чињеницу да Библиотека  

опслужује подручје са 11.055 становника са релативно развијеном библиотечком 

мрежом, постојећи простор задовољава потребе и за дужи временски период. 

 

б)  о п р е м а 

 

 Опрема коју користи Библиотека стандардна је и чине је полице, витрине, 

каталошки орман , читаонички столови, радни столови, 700 дужних метара полица 

за смештај књига које су у оптицају и представљају 70% потребних по стандрадима 

за складиштење библиотечког фонда којим располаже Библиотека. Библиотека 

располаже  компјутерском опремом: 15 рачунара, 1 лаптоп, 1 видео бим, 1 

дигитални фото апарат, 7 штампача, три термална штампача, један ламинатор, 4 бар 

код читача, 3 скенера, 1 мултифункционални уређај(копир, скенер, штмапач), 4 

писаће машине, музички стуб, телевизор и остала опрема. 

  У целини Библиотека има солидне  услове за рад у односу на 

стандарде, библиотечке нормативе, а пре свега имајући у виду  да делује у насељу 

са мање од 15.000 становника. Приоритет је обезбеђивање средстава  за куповину 

књига.  

 

ц )   к а д а р 

 

За савремену Библиотеку, којој у свом развоју тежимо, приоритет су стручни 

кадрови, те је у том смислу изражена потреба за стручним радником 

библиотекаром-информатичарем, коме би основни радни задатак били послови на 

обради и каталогизацији публикација, посебно периодичних и некњижне грађе.  

У Библиотеци раде укупно 3 радника на стручним пословима. Директор 

Библиотеке је професор опште књижњвности и теорије књижевности и виши 

дипломирани библиотекар ( стекла стручно звање у 2019. години);  дипломирани 

библиотекар на Дечијем одељењу и виши књижничар на Одељењу за одрасле 

кориснике. Библиотека запошљава два радника на административним пословима. 
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Библиотечки радници на стручним пословима имају признат или положен стручни 

испит. 

Стручна спрема је следећа:  

- два  радника са високом стручном спремом (директор и дипломирани библиотекар 

на Дечјем одељењу) 

- два радника са вишом стручном спремом (виши књижничар на Одељењу одраслих 

корисника и самостално-финансијско- рачуноводствени сарадник). 

-два са средњом стручном спремом (референт за правне, кадровске и 

административне послове и радник у подручним одељењима- ради по уговору); 

- један помоћни радник – манипулант библиотечке грађе .  

- један радник који ради на  обради, сређивању и дигитализацији Завичајне збирке 

(ради по уговору - мастер археолог). 

- један радник у Подручним одељењима (ради по уговору). 

 

д)  унутрашња  организација 

 

Библиотека има следећу организацију рада: Позајмно одељење за рад са 

одрслим корисницима са читаоницом која има 20 читалачких места, Позајмно  

одељење за рад са децом са читаоницом од 8 читалачких места, два истурена  

подручна одељења библиотеке у Белушићу и Драгову, Завичајно одељење у 

формирању и службу за обављање општих послова. 

 Не постоји посебна служба за набавку и обраду библиотечког материјала. 

Ови послови се одвијају у склопу одељења.  

 

е)    радно  време  Библиотеке 

 

 Библиотека у Рековцу ради у једној смени сваког радног дана од 7 – 15 

часова. Време рада са корисницима од 40 сати недељно уклапа се у стандард за 

мале библиотеке које делују у насељима од 10.000 – 20.000 становника. 

 

 Радно време истурених одељења је од 7 – 15 часова, понедељком и средом у 

Драгову, а уторком, четвртком и петком у Белушићу. 

 

ф)  финансијска средства за  извршавање 

Програма  рада 

 

 Бруто зараде обезбеђује Скупштина општине у висини утврђеној у складу са 

законом. Материјалне трошкове према стварним ценама и стандардима обезбеђује 

Скупштина општине Рековац из буџета. Финансијска средства исказују се у 

финансијском плану. У финансијском плану посебно су исказани приходи по свим 

основама, намени и структури. 

 

15. РАД  УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ  ОДБОРА 

 

У складу са Законом о јавним службама и Законом о библиотечкој 

делатности, Управни и Надзорни одбор ће вршити своју функцију у смислу 

програмског усмеравања и деловања, штитећи опште интересе у области културе. 

Деловаће у оквиру својих обавеза и овлашћења прописаних законом, у циљу 

унапређења делатности Библиотеке, њеног развијања и напретка, као и добробити 

колектива. 




