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На основу члана 41. Закона о буџетском систему („службени гласник РС“ број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13), члана 10 Закона о  

култури(„Службени гласник РС“ бр.72/2009 ), члана 26 Закона о библиотечко-

информационој делатности („Службени гласник РС“ бр: 52/2011) и Статута Народне 

библиотеке Нови Бечеј,а у вези са Упутством за припрему буџета општине Нови Бечеј 

за 2015.годину са пројекцијама за 2016 и 2017 годину, Управни одбор Народне 

библиотеке Нови Бечеј  на седници одржаној 17.12.2014 године доноси 

 

 

ПРЕДЛОГ ПЛАНА ЗА 2015 . ГОДИНУ 

 

 Предлог плана за 2015 годину састоји се општег и посебног дела. 

 

I. ОПШТИ ДЕО 

 

Општи део Предлога финансијског плана чине : профил корисника (основни 

подаци и укупна планирана средства за финансирање у 2015 години. 

 

1. ПРОФИЛ КОРИСНИКА / УСТАНОВЕ  

 

Народна библиотека Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 9 , је установа културе 

основана од стране Општине Нови Бечеј ради обављања културне и библиотечке 

делатности којом се обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољавање 

потреба грађана као и остваривање другог законом утврђеног интереса у области 

културе. 

 

Установа планира обављање следећих активности у 2015 години: 

 

А) Планиране активности из области културе: 

 

Народна библиотека Нови Бечеј ће у 2015.години наставити са радом прописаним 

Законом о библиотечкој делатности , што попдразумева прикупљање, обраду  и 

коришћење књига , часописа, новина и остале библиотечке грађе и пружање 

информација и података који се односе на библиотечку грађу у складу са потребама 

корисника. 

Поред редовних задатака које обављамо сваке године, попут ажурне набавне политике 

и праћења најновијих и најинтересантнијих  дешавања на књижевној сцени везаних за  

издаваштво, преводилаштво и великане писане речи који ће обележити наредну годину, 

организоваћемо и изложбе, концерте, радионице за децу и одрасле, предавања, 

такмичење рецитатора, већ традиционалне манифестације попут „ Лета у Авлији“, 

„Читалачке значке“, Општинског такмичења рецитатора, „Ја верујем у Деда 

Мраза“,“Најчиталац године“....Наставићемода се бавимо издаваштвом као и стручним 

усавршавањм без чега нећемо моћи да држимо корак са временом у коме живимо и 

одговоримо на озбиљне захтеве које нам струка поставља. 

Основни задаци које себи постављамо у 2015. години су : завршетак ревизије у свим 

огранцима и у централи у Новом Бечеју , те оживљавање рада у огранцимау којима су 

се сада стекли услови за организовање различих дешавања и привлачења нових 

корисника у наше просторије.У нашим објекатима,нарочито у огранцима, морамо се 

потрудити да исправимо неке недостатке који се годинама гурају под тепих и створимо 

бољие услова за рад .Предност имају изградња мокрог чвора у огранку у Новом 



Милошеву те у Новом Бечеју изградња новог степеништа на уласку у  централну 

зграду. Овде морам да напоменем да је и зграда у Бочару у којој се налази наш огранак 

у забрињавајућем стању и да у наредном периоду  решавање  свих проблема везаних за 

тај простор мора да постане наш приоритет.  

Што се тиче ревизије  приводимо је крају, чекамо само да нам временски услови 

допусте да обрадимо и библотечки материјал у дворишном депоу, док су огранци 

привели посао  крају. Потребно је само још да прегледамо њихове листе расходованих 

књига и да им пружимо помоћ око  неких недоумица,ситница, које смо оставили за сам 

крај да бисмо их  једнообразно решили. Напомињем да је наша установа све време 

ревизије радила са корисницима и да ни један дан није била затворена, што је углавном 

пракса у многим библиотекама. Ми смо послушали савет г.ђе Душице Мандић, нашег 

координатора из зрењанинске Градске библиотеке, која је наша матична библиотека и 

сваког дана од 12 до 15 часова прекидали рад са странкама,јер је то временски период у 

коме према свим показатељимља имамо најмањи број корисника. Искрено се надамо да 

ћемо крајем пролећа, на наше велико задовољство, предати све парире и завршити 

нашу ревизију и стећи тачан увид у стање нашег књижног фонда. 

Што се тиче нашег књижног фонда ми се и надаље трудимо у оквиру наших скромних 

могућности, да уважене читаоце обрадујемо најактуелнијим насловима домаће и 

светске књижевне сцене, водећи при томе рачуна да што мање улећемо у замке 

„квазикњижевности“ која је изузетно тражена и да покушамо да скренемо пажњу и на 

наслове који својим уметничким квалитетима завредњују пажњу читалаца. У 

2015.години бисмо желели да обогатимо наш књижни фонд са 2000 нових наслова, које 

можемо набавити уз помоћ Секретаријата за културу РС,који сваке године врши откуп 

књига од домаћих издавача за све библиотеке у РС, те од  Покрајинског секретаријата 

за културу , на чији конкурс за финансирање набавке књига  сваке године 

конкуришемо, као и уз помоћ наше самоуправе са којом традиционално добро 

сарађујемо и без чије помоћи наш рад не би био овако разноврстан и успешан. Књиге 

набављамо од домаћих издавача,а пошто је наша средина двојезична имамо потребе и 

за књигама на мађарском језику,што је до сада представљало проблем јер смо их тешко 

набављали. Сада нам набавку увелико олакшавају предузећа која их увозе, тако да је тај 

до јуче тешко решив проблем коначно постао прошлост. Унапред се радујемо што ће 

Русија бити гост Београдског сајма књига јер ћемо имати прилику да се снабдемо са 

најновијим делима руских аутора, који су итекако радо читани у нашој средини. 

Напоменула бих је сајам књига свакако један од најзанимљивијих и нама најважнијих и 

најдражих дешавања у години и да је свакако место где су нам најинтересантније књиге 

доступне и где упознајемо ауторе из земље и региона до којих иначе тешко долазимо и 

са којима остварујемо контакте за будућу сарадњу. Број и квалитет наших књижених 

вечери не би био на данашњем нивоу да ових контаката нема. Надамо се да ћемо у 

2015.години угостити ауторе из окружења попут Миљенка Јерговића, Анте Томића, 

Ведране Рудан те неке од наших најпознатије писаца као што су Игор Маројевић, Дејан 

Стојиљковић, Владимир Кецмановић ......а можда ће нам и Владета Јертић ,упркос 

својим годинама, учинити част....У преговорима смо и са Александром Гајшеком и 

Светиславом Басаром.....Наравно, радо ћемо промовисти дела свих аутора, наших 

суграђана,  који буду желели да се представе нашим читаоцима. Две збирке песама су 

већ у припреми, а књига локалног хроничара Андре Кароља ових дана треба да буде 

штампана....Наша установа је отворена за све који желе да се представе нашим 

суграђанима, а посебно смо поносни што организујемо  двојезичне књижевне вечери, 

при чему активно учествујемо у превођењу  књижевних текстова и песама, да би овакве 

вечери могле да се реализују....До сада смо то радили са мађарског , а овог пролећа 

ћемо имати и програм презентовања арапске књижевности који из објективних разлога 



нисмо могли да организујемо прошле године, иако смо га планирали. Понудићемо га 

ученицима средњих школа и грађанству.  

Поменувши наше средњошколце, напоменула бих да нам је увек био и биће један од 

приопитета рад са нашом децом. Код најмлађих библиотека има посебну мисију,ако 

успемо да их придобијемо они остају верни свету књига заувек, ако их на било који 

начин запустимо, бојим се да поправног испита нема. У времену чудних вредности 

библиотека мора да се довија на све могуће начине да допре до дечијих душа и да 

покуша да их уведе у свет књига и правих вредности. Да бисмо се уопште упустили у 

такав подухват,потребно је да имамо елементарне услове за рад, тј. поред занимњивог 

избора књига морамо имати простор који деци прија и педагога или библиотекара који 

хоће и зна да се избори за њихову пажњу и наклоност. У Новом Бечеју , где постоје 

многи савремени услови за рад то није био проблем , док је у појединим огранцинма 

који нису имали адекватан простор за рад са децом, нашим колегама књижничарима 

итекако отежавало рад. Верујем да ми имамо кадар који је дорастао овом задатку, а у 

Новом Милошеву ,где су обновљени читаоница и дечије одељење, коначно  су стечени 

услови да се успавани духови пробуде, и да се са  децом почне радити у амбијенту који 

им прија. Планирамо да се неки часови и секције одржавају у овом простору, те да се 

набаве и новине за децу.Такође морамо порадити и на томе да се читају књиге и на 

мађарском језику у Новом Милошеву. Поражавајућа је чињеница да у овој години није 

издата на читање ни једна једина књига на мађарском иако постоји веома пристојан 

фонд мађарских књига .Читаоци су нам се изгубили, задатак  нам је да их вратимо у 

наше просторије.Следећа година мора бити у знаку оживљавања рада у огранцима!!!  

Што се тиче сарадње са школама у Општини она је задовољавајућа са основним 

школама са којима већ дужи низ година одржавамо читав низ манифестација, програма 

и радионица,што са Средњом школом није био случај. Доласком младих колегиница 

М.Блажин и Г.Вребалов обновили смо сарадњу и већ смо договорили неколико 

заједничких активности у 2015. години, од којих ће прва бити учешће ученика на 

смотри рецитатора. Напоменула бих што се тиче сарадње да са основним школама у 

којима се настава одвија двојезично , да програме у библитеци такође организујемо и 

насрпском и на мађарском језику. 

Од свих програма за децу које организујемо «Авлија забавлија» је прерасла у мали 

бренд и даље ћемо инсистирати на њеном што успешнијем организовању. 

Оно што је од круцијалног значаја за рад сваке библиотеке је континуирана едукација и 

стручно усавршавање библиотекара. Праћењем стручних часописа,похађањем 

семинара и разменом искуства са колегама из других средина, наставићемо да радимо 

на себи да бисмо могли да изађемо у сусрет захтевима времена у коме живимо. 

Дигитализација књижног фонда је неминовност која ће се морати у догледно време 

урадити и унашој библиотеци. 

У 2015. години ћемо наставити да се бавимо издавачком делатношћу као и свим  

редовним библиотечким пословима који се односе на обраду и пружање информација 

нашим корисницима,као и континуираним праћењем дешавања на домаћој и страној 

књижевној сцени. 

Такође ћемо наставити добру сарадњу са Домом културе и свим установама које желе 

да сарађују са нама као и са нашом локалном самоуправом, која нас је несебично 

помагала у превазилажењу свакодневних проблема и која је увек имала разумевања за 

нас. 

 

 

 

 



Б) Планиране остале активности  

На санацији објекта Народне библиотеке Нови Бечеј планирамо : 

1. изградња мокрог чвора у Новом Милошеву 

2. Изградња мокрог чвора у Бочару 

3. реконструкција плафона у библиотеци у Бочару 

 

 

II. ПОСЕБАН ДЕО 

 

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2015 ГОДИНИ 

 

До износа укупних планираних средства (прихода, примања, расхода и издатака) 

у Предлогу финансијског плана дошло се на основу анализе извршења плана за 2014. 

годину у периоду од 01.01. до 30.11. 2014. године и процене могућег остварења до краја 

буџетске године, као и параметара из Упутства за припрему буџета општине Нови 

Бечеј за 2015 годину са пројекцијама за 2016 и 2017. годину. 

 

Планирани приходи и примања за финансирање рада установе за 2015 

годину састоје се из следећих средстава: 

 

Врста прихода износ 

из буџета општине 9,315,000,00 

из буџета Републике Србије и АПВ 300.000,00 

 

УКУПНО: 

9.615.000,00 

 

Планирани расходи и издаци за 2015 годину су: 

 

Врста расхода износ 

Плате,додаци и накнаде запослених 4.435.000,00 

Соц. доприноси на терет послодавца 790.000,00 

остале дотације и трансфери 581.000,00 

Накнада у натури 9.000,00 

Социјална давања запослених 145.000,00 

Стални трошкови 600.000,00 

Трошкови службених путовања 155.000,00 

Услуге по уговору 400.000,00 

Услуге културе  600.000,00 

Текуће поправке и одржавања 500.000,00 

материјал 400.000,00 

Улагања у основна средства 500.000,00 

Нематеријална основна средстава 500.000,00 

УКУПНИ РАСХОДИ 9.615.000,00 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

          

        ______________________________ 

Нела Боберић 

 


