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 На основу члана 70, а у вези са члановима 33. и 37. Закона о библиотечко-

информационој дјелатности дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, број 

44/16 и 62/18), члана 41. Статута Народне библиотеке Добој, број 262/09 и члана 25. 

Пословника о раду Управног одбора Народне библиотеке Добој, број 26/05, Управни 

одбор Народне библиотеке Добој, на приједлог директора Библиотеке, на сједници 

одржаној  11.9. 2020. године, доноси 

 

 

 

П Р О Г Р А М   Р А Д А  

 

Јавне установе Народна библиотека Добој 

 за 2021. годину 

 

 

 

1. УВОД  

 

Програм рада Јавне установе Народна библиотека Добој (у даљем тексту 

Библиотека) односи се на период од 1. јануара до 31. децембра 2021. године.  

С обзиром на чињеницу да се јавне библиотеке у Републици Српској финансирају 

из буџета Републике Српске (средства за бруто плате радника и друга примања на 

основу радног односа утврђена законским прописима којим се дефинишу плате 

запослених у области културе те посебног колективног уговора, средства за куповину 

библиотечке грађе, финансирање програмских активности и инвестирање у нове 

намјенске објекте за обављање библиотечке дјелатности, као и у значајније 

адаптације постојећих објеката) и буџета локалних заједница као оснивача 

(средства за материјалне и режијске трошкове, текуће и инвестиционо одржавање), 

Програм рада Библиотеке израђен је на основу: 

 

✓ Закона о библиотечко-информационој дјелатности Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 44/16 и 62/18) и подзаконских 

аката у библиотечкој дјелатности, 

 

✓ Закона о платама запослених у области културе Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 11/19), 

 

✓ Упутства Министарства просвјете и културе у Влади Републике Српске за 

израду годишњег плана и програма рада, те извјештаја о раду Библиотеке, број 

07.030/052-3292/12 од 17.07.2012. године, 

 

✓ Упутства за припрему буџета града Добоја за 2021. годину, број 06/403-370/20 

од 27.08.2020. године, 

 

✓ Упутства о изгледу и садржају програма рада и извјештаја о раду буџетских 

корисника чији је оснивач општина (сада град) Добој. 

 

 Чланом 70, став 3. Закона о библиотечко-информационој дјелатности, 

прописано је да Библиотеке подносе оснивачу приједлог годишњег програма рада 

најкасније до краја септембра текуће године за наредну годину.  

 С обзиром на наведени начин финансирања библиотечко-информационе 

дјелатности, Програм рада се, у наведеном року доставља Граду Добоју и 

Министарству просвјете и културе у Влади Републике Српске. 

 



 

 

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О БИБЛИОТЕЦИ  
 

Градска библиотека у Добоју почела је са радом 9. маја 1946. године. У самом 

почетку, тадашњи књижни фонд није могао масовније да привуче читаоце у 

Библиотеку. Временом се њена активност развијала пратећи друштвени и економски 

развој општине, регије и шире.  

Рјешењем Републичког комитета за образовање, науку, културу и физичку 

културу Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине, број UP-I-02-620-13 од 17. 

новембра 1988. године, библиотека у Добоју проглашена је матичном библиотеком 

чије је подручје матичности обухватало сљедеће општине: Добој, Босански Брод, 

Дервента, Тешањ, Теслић, Маглај, Завидовићи, Жепче, Босански Шамац, Модрича и 

Оџак. Доношењем првог Закона о библиотечкој дјелатности Републике Српске, 31. 

децембра 1993. године, задржала је матичну функцију  на  подручју општина: Добој, 

Дервента, Брод, Модрича, Теслић, Шамац, Вукосавље и Петрово. Одлуком Скупштине 

општине Добој број 01-012-2-13-11/94, од 2.11.1994. године, основана је Народна 

библиотека Добој, као самостална установа са својством правног лица и имовином у 

државној својини. 

Народна библиотека Добој има статус народне и матичне (регионалне) 

библиотеке. Своју дјелатност обавља у складу са Законом о библиотечко-

информационој дјелатности Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 44/16 и 62/18) и подзаконским актима којима се ближе одређују поједини 

сегменти дјелатности, прописима који се односе на друге области, али појединим 

одредбама дотичу библиотечко-иформациону дјелатност (Закон о систему јавних 

служби, Закон о локалној самоуправи, Закон о културним добрима и сл), те Статутом и 

другим нормативним актима Библиотеке.  

Основна дјелатност Библиотеке обухвата набавку и обраду библиотечке грађе, 

њен смјештај и уступање на коришћење, израду каталога библиотечке грађе, вођење 

библиотечке статистике, обављање матичних послова, организовање завичајне збирке, 

организовање културних манифестација и друге стручне послове прописане Законом о 

библиотечко-информационој дјелатности и подзаконским актима. Поред тога, 

библиотека има развијену и издавачку дјелатност. 

Дужност директора Народне библиотеке Добој обавља др Славица 

Гостимировић, предсједника Управног одбора мр Младен Гајић, док су чланови 

Управног одбора Милена Благојевић и Марко Марковић. 
 
3. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 

 

 У складу са одредбама  Закона о библиотечко-информационој дјелатности и 

подзаконским актима, Библиотека у 2021. години планира предузети сљедеће 

активности: 

 

✓ побољшање услова рада, 

 

✓ набавка библиотечке грађе,  

 

✓ обрада библиотечке грађе,  

 

✓ дигитализација библиотечке грађе, 

 

✓ уступање библиотечке грађе на коришћење, 

 

✓ реализација матичних функција, 

 

✓ развој посебних збирки - Завичајне збирке и Збирке старе и ријетке књиге, 

 

✓ развој Збирке обавезног примјерка и посебних библиотека цјелина, 

 

✓ издавачка дјелатност, 

 

✓ културно-просвјетна дјелатност, 

 

✓ стручно усавршавање запослених.
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Наведене активности Библиотека ће  реализовати у оквиру сљедећих служби, 

одјељења и самосталних организационих јединица:  

 Информативно-позајмна служба,  

 

 Матична и развојна служба, 

 

 Служба за опште и заједничке послове,  

 

 Одјељење за обраду библиотечке грађе,  

 

 Одјељење за рачуноводствено-финансијске послове,  

 

 Одјељење за програме из културе, протокол, маркетинг и односе са јавношћу  

 

 Самосталне организационе јединице:  

 

 7.1. Сектор рачунарског система и информационих технологија, 

 

          7.2. Сектор Завичајне збирке и заштите културних добара,  

 

          7.3. Сектор за издавачко-штампарске послове,  

 

          7.4. Сектор за периодику, референсну збирку и обавезни примјерак. 

  

 3.1. Побољшање услова рада 

 

 Као и остали објекти у граду Добоју, и Библиотека је претрпјела велику штету 

током мајске поплаве 2014. године како на ионако дотрајалом објекту тако и на опреми 

и библиотечком фонду. Захваљујући, донацији Републике Француске и других 

донатора, те уз активно учешће и подршку локалне заједнице, зграда Народне 

библиотеке Добој је санирана, обновљена и надограђена, чиме су корисници 

библиотечких услуга добили  далеко боље услове за боравак у Библиотеци и 

квалитетније услуге, радници боље услове за рад, а наша локална заједница један 

репрензентативан објекат културе. Такође, набављена је потребна опрема и дјелимично 

обновљен књижни фонд. 

 У 2021. години планирамо набавку дијела недостајуће опреме, набавку 

библиотечке грађе, те санирање подрумских и таванских просторија, а што није било 

обухваћено пројектом санације, адаптације и надоградње објекта Библиотеке.  

  

3.2. Набавка библиотечке грађе 

 

У катастрофалним мајским поплавама 2014. године, између осталог уништен је 

и библиотечки фонд од око 40.000 јединица библиотечке грађе. Као и претходне 

године, и у 2021. години поред побољшања услова рада, један од приоритета биће 

обнављање (квантитативно и квалитативно) уништеног фонда библиотечке грађе.  

Одредбама Закона о библиотечко-информационој дјелатности и подзаконским 

актима, прописани су сљедећи начини набавке: куповина, донације и обавезан 

примјерак.  

Када су у питању донације, и у наредној години планирамо прибавити одређени 

број јединица библиотечке грађе на овај начин. Протоком времена од катастрофалне 

поплаве 2014. године, овај начин набавке континуирано се смањује. Поред тога, 

проблем код донација јесте чињеница  да се не може утицати на структуру набавке, да 

се добијају и публикације које су физички дотрајале као и публикације које више нису 

актуелне. 

Због наведеног, а не потцјењујући остале начине набавке библиотечке грађе, у 

наредном периоду приоритет морамо дати куповини као начину набавке библиотечке 

грађе, јер се само на тај начин може профилисати фонд Библиотеке у складу са 

потребама и захтјевима корисника библиотечких услуга. Због тога, у 2021. години 

планирамо значајнију куповину монографских публикација, за коју је потребно, у 

складу са одредбама Закона о библиотечко-информационој дјелатности обезбиједити 

средства у  буџету Републике Српске.  

У 2021. години, планирамо и значајнију набавку путем обавезног примјерка, 

који се дистрибуира посредством Народне и универзитетске библиотеке Републике 
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Српске. На овај начин се значајно обнавља фонд библиотечке грађе и то актуелним 

издањима. 

Поред монографских публикација, у наредној години планира се и набавка 

десет наслова серијских публикација (часописи из области библиотекарства и других 

стручних области, дневне и недјељне новине, Службени гласници града Добоја и 

Републике Српске). 

Поред тога, планира се набавка и посебне грађе, која ће се користити у 

Читаоници за слијепа и слабовида лица, коју планирамо отворити у 2021. години. 
 

 

3.3. Обрада библиотечке грађе 

 

 Одјељење за обраду библиотечке грађе у 2021. години планира реализовати 

сљедеће активности: 

 

✓ физичку обраду и евиденцију грађе, 

 

✓ класификацију библиотечке грађе,  

 

✓ каталогизацију библиотечке грађе ,  

 

✓ аутоматизовану обрада библиотечке грађе,  

 

✓ редакција каталога и друге стручне послове. 

 

Комплетна књижна грађа која се набави у 2021. години биће инвентарисана и 

стручно обрађена на основу Правилника о поступку инвентарисања, обради, ревизији и 

отпису библиотечко-информационе грађе и извора и вођења евиденције о библиотечко-

информационој грађи и изворима („Службени гласник Републике Српске“, број 6/17), 

те правовремено прослијеђена у Информативно-позајмну службу.  

Обрада библиотечке грађе, врши се примјеном програма за аутоматизацију 

библиотечког пословања “Публико 2004“ и програма узајамне каталогизације 

COBISS.RS.  

С обзиром на то да се програм “Публико 2004” користи од 2004. године, 

његовом примјеном, у складу са прописима, израђен је квалитетан електронски каталог 

(алфабетски, предметни и стручни) са могућношћу претраге по неколико критерија, 

књиге инвентара у електронском облику (које се на крају године одштампа, овјери и 

увеже), циркулација библиотечке грађе (издавање и враћање), те ажурна библиотечка 

статистика.  

Као и остале матичне библиотеке у Републици Српској, и наша библиотека је у 

2014. години приступила пуноправном чланству у библиотечко-информационом 

систему COBISS.RS, чиме је стекла могућност да: активно учествује у систему 

узајамне каталогизације COBISS.RS, коришћење базе података COBIB.RS, коришћење 

програмске опреме COBIS за аутоматизацију библиотечких функција, те коришћење 

услуга ВИБРС центра. У 2021. години наставиће се активности на наведеним 

пословима. 

  

3.4. Дигитализација библиотечке грађе 

 

 Пратећи технолошке трендове у библиотечкој дјелатности, Народна библиотека 

Добој започела је процес дигитализације библиотечке грађе. Набављена је неопходна 

опрема и почеле активности дигитализације библиотечке грађе са циљем да се:  

 

✓ Обезбиједи чување библиотечке грађе у дигиталном облику – библиотечка 

грађа у конвенционалном (папирном) облику подложна је пропадању у дужем 

временском периоду како приликом чувања тако и њеног коришћења.  

 

✓ Олакшава се коришћење библиотечке грађе и повећава њена доступност ширем 

кругу корисника, према претходно дефинисаним правилима - „претварањем“ 

библиотечке грађе у дигитални облик, корисници библиотечке грађе добијају 
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могућност њеног бржег и лакшег претраживања и проналажења потребних 

информација, те се повећава њена доступност путем друштвених мрежа. 

  

 Овај процес је нарочито битан за библиотечку грађу која због својих 

карактеристика (стара и ријетка грађа, грађа завичајног карактера и сл.) није у 

отвореном приступу читаоцима, односно која се може користити само у просторијама 

библиотеке и уз присуство стручних библиотечких радника. 

 И у наредној години планирамо наставити са наведеним активностима, строго 

водећи рачуна о ауторским правима која евентуално могу постојати на материјалима 

који ће бити дигитализовани. 

 

 3.5.     Коришћење библиотечке грађе 

 

Корисници библиотечких услуга ће, и у 2021. години имати на располагању 

библиотечку грађу у оквиру Информативно-позајмне службе, Сектора Завичајне 

збирке и заштите културних добара, те Сектора за периодику, референсну збирку и 

обавезни примјерак. Библиотечка грађа из Завичајне збирке и Сектора за периодику, 

референсну збирку и обавезан примјерак се, због своје вриједности и ограниченог 

броја примјерака може користити само у просторијама Библиотеке. Услови и начин 

пружања услуга корисницима библиотечких услуга, прописани су Правилником о 

условима и начину коришћења библиотечке грађе. 

 

У оквиру Одјељења за читаоце до 14 година, читаоци ће имати на 

располагању лектиру за основну школу и друге наслове прилагођене њиховом узрасту. 

Поред тога, у оквиру наведеног одјељења, биће оформљен савремено опремљен Кутак 

за дјецу, као радно-едукативни простор за одржавање разноврсних активности 

прилагођених њиховом узрасту:  

✓ Радионице за дјецу под називом „Ђепетићи“, као сегмент културног дијела 

пројекта „Један скок преко“. 

✓ Организовање колективних посјета Библиотеци дјеце предшколског и раног 

школског узраста. 

✓ Организовање „Часа лектире у Библиотеци“- тематско едукативне радионице за 

ученике основних школа, у складу са наставним планом и програмом и уз 

сарадњу са предметним наставницима. 

✓ Тематска предавања за дјецу и родитеље (нпр. физиjaтaр  гoвoри o прaвилнoм 

сjeдeњу у шкoлскoj клупи, прeдaвaњe o дрoгaмa, предавање дефектолога итд).  

 

✓ Упoзнaвaњe и дoступнoст E-књигe и осталих дигиталних достигнућа,  што ће им 

помоћи да се боље снађу у данашњем друштву (планирамо дјецу упознавати са 

електронском књигом, видео игрицама, радом на рачунару, таблету) и др.  

 

 

Такође, планирају се и активности у циљу обиљежавању Међународног дана 

дјечије књиге, Дана Европе, Дјечије недјеља и других значајних датума. 

 

 У оквиру Одјељења за одрасле читаоце, поред стандардних библиотечких 

услуга (издавање и враћање књига, стручне услуге при изради разних радова,  и 

слично), нови објекат Библиотеке омогућиће и увођење нових услуга  и предузимање 

разних активности у циљу повећања корисника библиотечких услуга:  

 

✓ Обиљежавање разних јубилеја везаних за најпознатије књижевнике и остале 

ствараоце, као и Међународни дан књиге, Дан Европе, Међународни дан 

писмености, Дан библиотека итд и организовати тематске и друге изложбе и 

промоције књига и књижевне вечери. 

✓ Посјета другим библиотекама у Републици Српској и Србији, како бисмо стекли  

нова искуства,  нове идеје и примјенили их  у нашој библиотеци. 

✓ Наставак постојеће и успостављање нових видова сарадње са школама, 

Музејом, Центром за културу и образовање, те посјета стручним скуповима који 

за циљ имају развој библиотечке струке.  
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Корисници библиотечких услуга, моћи ће користити Читаоницу за периодику 

и Читаоницу за научни и студијски рад. У Читаоници за периодику на располагању 

ће имати три наслова дневних новина, неколико петнаестодневних и мјесечних, те 

Службене гласнике града Добоја, Републике Српске и Босне и Херцеговине. У 

Читаоници за научни и студијски рад, корисницима ће бити на располагању радна 

мјеста опремљена савременим рачунарима Поред тога, у Библиотеци постоји и 

бежични интернет тако да корисници уколико имају било који свој уређај који 

подржава интернет конекцију могу да се служе интернетом. Услови коришћења 

интернета регулисани су Правилником о условима, правима и одговорностима 

приликом коришћења рачунара и интернета у Библиотеци. Библиотечка грађа за коју 

корисници покажу интересовање, а коју Библиотека не посједује, обезбиједиће се 

путем међубиблиотечке позајмице. Читаонице Библиотеке су климатизоване и пружају 

пријатне услове за боравак и рад.  

Поред тога, у 2021. години планирамо и отварање Читаонице за слијепа и 

слабовида лица у сарадњи са Специјалном библиотеком за слијепа и слабовида лица 

Републике Српске, Савезом слијепих Републике Српске и Међуопштинском 

организацијом слијепих града Добоја. 
 

3.6. Матични послови 

 

Матични послови у библиотечко-информационој дјелатности дефинисани су 

чланом 45. Закона о библиотечко-информационој дјелатности Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 44/18 и 62/18)  и највећим дијелом 

уређени подзаконским актима, прописаним чланом 77. наведеног закона. 

Полазећи од наведених прописа, у циљу остваривања јединственог и стручног 

обављања библиотечке дјелатности на подручју матичности, које обухвата општине: 

Добој, Дервента, Брод, Вукосавље, Модрича, Петрово, Теслић, Станари и Шамац, 

Матична и развојна служба Народне библиотеке Добој, у 2021. години планира 

реализацију сљедећих активности: 

✓ Вођење регистра библиотека матичног подручја – у складу са одредбама 

члана 45, став 1, тачка 4. Закона о библиотечко-информационој дјелатности 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске, број 44/16 и 62/18), 

Матична и развојна служба Народне библиотеке Добој успоставила је и води 

Регистар народних библиотека на подручју матичности. У наведени регистар су 

уписани основни подаци о библиотекама као и све релевантне промјене, о чему 

се ажурно обавјештава Матична служба Народне и универзитетске библиотеке 

Републике Српске, која води Централни регистар народних библиотека 

Републике Српске.   

У 2021. години, извршиће се ажурирање података уписаних у Регистар 

народних библиотека на подручју матичности (углавном података о лицима 

овлашћеним за заступање) на основу прописане документације, која ће бити 

достављена и Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске за 

потребе ажурирања података уписаних у Централни регистар библиотека. 

✓ Вођење евиденције о школским библиотекама на подручју матичности - у 

складу са одредбама члана 45, став 1, тачка 4. Закона о библиотечко-

информационој дјелатности Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске, број 44/16 и 62/18), Матична и развојна служба Народне библиотеке 

Добој успоставила је и води Евиденцију школских библиотека на подручју 

матичности. Као што смо напоменули, подручје матичности Народне 

библиотеке Добој обухвата подручје града Добоја и општина: Дервента, Брод, 

Модрича, Шамац, Вукосавље, Петрово, Станари и Теслић. На наведеном 

подручју постоји 48 школа (33 основне и 15 средњих школа) и 44 школске 

библиотеке (двије средње школе немају библиотеке,  док у два случаја двије 

средње школе имају заједничку библиотеку). 
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У 2021. години, извршиће се ажурирање уписаних података о чему ће бити  

обавијештена Матична и развојна служба Народне и универзитетске библиотеке 

Републике Српске.  

✓ Пружање стручне помоћи запосленим у библиотекама на подручју матичности 

(народним, школским, високошколским, специјалним) на различите начине: 

путем телефона, електронске поште, непосредно у матичној библиотеци као и у 

библиотекама чији радницима је потребна помоћ у стручном раду. Посебна 

пажња биће посвећена активностима у вези оснивања Народне библиотеке у 

Станарима. 

 

✓ Редовни непосредни надзор над стручним радом у библиотекама на 

подручју матичности - чланом 45, став 1, тачка 6. Закона о библиотечко-

информационој дјелатности („Службени гласник Републике Српске, број 44/16 

и 62/18) прописан је надзор над стручним радом библиотека као матична 

функција у библиотечко-информационој дјелатности. У вези с наведеним, 

Матична и развојна служба извршиће редовни непосредни надзор над стручним 

радом у свим народним библиотекама на подручју матичности, које обухвата 

подручје града Добоја и општина: Брод, Вукосавље, Дервента, Модрича, 

Шамац, Петрово, Станари и Теслић (у Станарима је у току оснивање народне 

библиотеке, док у Вукосављу још увијек нису предузете активности у циљу 

оснивања народне библиотеке). 

Поред редовног непосредног надзора над стручним радом у народним 

библиотекама на подручју матичности, у 2021. години биће извршен и редовни 

непосредни надзор над стручним радом у школским библиотека на подручју 

града Добоја и општина Дервента, Модрича и Вукосавље.  

✓ Старање о усавршавању кадрова за обављање библиотечко-информационе 

дјелатности – вршиће се путем обезбјеђивања информација, консултација и 

потребне стручне литературе радницима који се припремају за полагање 

стручног испита, те обезбјеђивања информација о одржавањз стручних скупова, 

семинара и других манифестација едукативног карактера. 

Поред тога,  у 2021. години биће организован једанаести по реду семинар 

континуиране едукације школских библиотекара са подручја матичности 

Народне библиотеке Добој. Наведене семинаре организује Матична и развојна 

служба Народне библиотеке Добој једном годишње. Постоји велика 

заинтересованост школских библиотекара за овај вид едукације, семинари су 

веома посјећени и резултирали су значајним напретком у раду школских 

библиотека, како у нивоу стручног рада тако и у статусу школских библиотека и 

запослених у њима. 

✓ Праћење и проучавање стања, потреба и услова рада у библиотекама – 

врши се на основу података добијених непосредним надзором, али и посредно 

коришћењем  извјештаја о раду библиотека на подручју матичности, 

статистичких података и других интерних и екстерних извора информација. 

Резултат наведених активности су документи Анализа рада народних 

библиотека на подручју матичности Народне библиотеке Добој и  Анализа рада 

школских библиотека на подручју матичности Народне библиотеке Добој, који 

се достављају Матичној и развојној служби Народне и универзитетске 

библиотеке Републике Српске.  

У 2021. години биће настављене наведене активности. 

✓ Предлагање мјера за унапређивање библиотечке дјелатности и њихово 

спровођење – након сагледавања стања, потреба и услова рада у библиотекама 

на подручју матичности непосредним надзором или посредно, анализом 

извјештаја и друге документације, Матична и развојна служба дефинише 

одговарајуће мјере у циљу рјешавања идентификованих проблема и 

унапређивање дјелатности, налаже одређеним библиотекама њихово 
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спровођење, те прати њихову реализацију и ефекте које производе. Наведене 

активности Матичне и развојне службе биће реализоване и у 2021. години. 

 

✓ Конкретизација правне заштите старе и ријетке књиге у библиотекама на 

подручју матичности - поред осталих послова прописаних Законом о 

библиотечко-информационој дјелатности, Матична и развојна служба Народне 

библиотеке Добој ће, у сарадњи са сектором Завичајне збирке и заштите 

културних добара у 2021. години наставити са провођењем  активности правне 

заштите старе и ријеке књиге у библиотекама матичности Народне библиотеке 

Добој. Више информација о наведеним активностима садржано је у одјељку 3.7. 

Посебне збирке – Завичајна збирка и Збирка старе и ријетке књиге.  

 

✓ Активно учешће у изради приједлога прописа у библиотечкој дјелатности, 

кроз учешће у јавним расправама, анализма нацрта разних докумената те давање 

одговарајућих примједби и сугестија, полазећи прије свега од тренутног стања у 

библиотекама на подручју матичностима и ефектима који ће наведени прописи 

имати. 

 

У циљу што ефикаснијег обављања наведених послова, поред стручних радника 

Матичне и развојне службе, по потреби биће  ангажовани и стручни радници других 

организационих јединица Народне библиотеке Добој. 

Треба напоменути да Матична служба Народне библиотеке Добој у 

континуитету добија похвале за свој рад и често се наводи као примјер добре 

организације и функционисања, што свакако представља додатну мотивацију да 

наставимо са успјешним радом, али и обавезу да се у будућности  изборимо са свим 

недаћама које из године у годину додатно отежавају наш рад.  

 

 Претходних година, ефикасном извршавању матичних послова у библиотечко-

информационој дјелатности, значајно је доприносило и Министарство просвјете и 

културе Републике Српске одобравањем финансијских средства у износу од 3.500,00 

КМ, на име суфинансирања матичних послова на годишњем нивоу. Наведена средства  

уплаћивана су у буџет града Добоја, на организациони код Народне библиотеке Добој. 

О њиховој намјенској употреби подноси се детаљан извјештај Министарству 

просвјете и културе Републике Српске. Надамо се да ће и у 2021. години бити 

настављена пракса суфинансирања матичних послова. 

 
 

3.7. Посебне збирке - Завичајна збирка и Збирка старе и ријетке књиге 

 

 Сектор Завичајне збирке и заштите културних добара обавља послове Завичајне 

збирке, вођења других посебних збирки библиотечке грађе и заштите културних 

добара, послове униката и старе и ријетке књиге, послове публиковања и презентације 

ове грађе, заштиту, чување и одржавање прегледности и хигијене ове грађе, послове 

надзора над пословима који припадају овом сектору, а односе се на подручје 

матичности, послове едукације, међубиблиотечке позајмице и сарадње на свим 

нивоима, послове израде стручног и другог радног материјала, евиденцију потреба за 

недостајућом књижном грађом у овом сектору (дезидерати), као и друге послове и 

радне задатке према налогу директора Библиотеке. 

У складу с одредбама Закона о библиотечко-информационој дјелатности, ради 

формирања завичајне збирке Библиотека је дужна да прибави и чува по један 

примјерак штампаних и на други начин умножених публикација са подручја на коме 

дјелује. Библиотека је дужна да прибави и чува у завичајној збирци штампане и на 

други начин умножене публикације које су објављене ван подручја на којем 

Библиотека дјелује, а односе се на то подручје, као и дјела значајних аутора са свог 

подручја, а који живе и раде ван њега. 

Текућа набавка библиотечке грађе за Завичајну збирку Народне библиотеке 

Добој, у 2021. години, углавном ће се вршити путем института локалног обавезног 
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примјерка. У погледу ретроспективне набавке, предност ће се дати изналажењу 

библиотечких јединица које се налазе на листи дезидерата, а чија ће се евентуална 

набавка, с обзиром на недостатак средстава за куповину, покушати реализовати путем 

института изнуђеног поклона. Сва новонабављена грађа, након инвентарисања, 

каталогизације и класификације биће уврштена у постојеће информационе 

инструменте Народне библиотеке Добој и смјештена у Завичајну збирку.  

Као и до сада, набавка библиотечке грађе за Збирку старе и ријетке књиге и 

убудуће ће се углавном вршити путем поклона, због тога што нема средстава за 

куповину те грађе у антикварницама и код букиниста. Сва новонабављена грађа, након 

инвентарисања, каталогизације и класификације биће уврштена у постојеће 

информационе инструменте Народне библиотеке Добој и смјештена у Збирку старе и 

ријетке књиге.  

У наредној години отпочеће поступак проглашавања јединица библиотечко-

информационе грађе која припада Колекцији старе и Колекцији ријетке књиге, за добра 

која уживају претходну заштиту. 

Као посебне библиотечке цјелине устројиће се „Поклон-збирка Изета 

Сарајлића“, „Спомен-збирка Бранка Јовановића“ и „Библиотека 'Паралеле' Добој“. 

 У књизи „Изет Сарајалић“ коју је приредио др Јурај Мартиновић, а издала 

сарајевска „Свјетлост“, 1985, као 23. књигу у едицији „Савремена књижевност народа 

и народности БиХ у 50 књига“, на стр. 211. пише: „Изет Сарајлић је рођен у Добоју 16. 

III 1930. Дјетињство је провео у Требињу и Дубровнику. Од 1945. године живи у 

Сарајеву гдје је завршио гимназију (1949), а потом студирао југословенске 

књижевности на Филозофском факултету. Упоредо са студирањем интензивно се бавио 

новинарством. Од 1958. г. уредник је часописа 'Живот', а од 1961. уредник за 

југословенску и страну књижевност издавачке куће 'Веселин Маслеша', гдје и сада 

ради као савјетник. Прве стихове Сарајлић је објавио 1948. г. у београдској 'Младости' 

и од тада је сарадник бројних часописа и листова. Пјесме су му уврштене у панораме и 

антологије поезије код нас и у иноземству, а преведене су на: руски, француски, 

турски, арапски, шпански, грчки, италијански, јерменски, њемачки, пољски, бугарски, 

мађарски, чешки, словачки, албански, румунски, енглески, украјински, грузијски, 

литвански, словеначки и македонски језик. Сарајлићеве пјесме преводили су и 

истакнути савремени пјесници. У разним часописима објавио је више приказа и 

биљежака о југословенским и иноземним пјесницима. Бави се и превођењем. Аутор је 

антологије новије руске поезије 'Тако је велика Русија' ('Веселин Маслеша', Сарајево, 

1967) и 'Књиге пријатеља' ('Свјетлост', Сарајево, 1981). Добитник је награде 

Централног комитета Народне омладине (1949), годишње награде Удружења 

књижевника БиХ (1961), Двадесетседмојулске награде СР БиХ (1964) и Змајеве 

награде (1985). Дописни је члан Академије наука и умјетности СР БиХ.“ 

 У предговору претходно поменуте књиге приређивач је записао: „Мјесто 

рођења сина једног жељезничког службеника у то доба могло је бити сасвим случајно, 

па као биографски податак и неважно, али је зато пресудна била година рођења, јер 

родити се 1930. значило је проживјети најосјетљивији дио дјетињства и дјечаштва у 

рату, што ће, особито стријељање старијег му брата Еше, битно и трајно одредити 

Сарајлићеву пјесничку судбину.“ 

 Без обзира на то што се у Добоју можда и случајно родио, Изет Сарајлић је 

испоштовао свој родни град, те је 1972. године, на молбу госпође Милице Бјелобаба, 

тадашњег директора Народне библиотеке Добој, добојском књигосохранилишту 

поклонио дио преписке и књига с посветама познатих југословенских и страних 

књижевника, као и покоји свој рукопис. 

 У писму (машинопис) од 15.новембра 1972. године, он пише: „Драга другарице 

Милице, да не би било ни латинице ни ћирилице, пишем – на писаћој машини. Према 

нашем договору у Добоју, шаљем, дакле, нешто мало рукописа и писама, а одвојио сам 

и неколико књига од пријатеља, с посветама, које ћу послати касније. Није ми баш све 

јасно, личи као да се и сам спремам за улазак у историју, али обећање је обећање. У 
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сваком случају, хоћу да знате да не патим ни од какве сујете и да ове материјале, ако 

Вам, као и мени, не буде јасно шта ћете с њима, можете ставити у – најдоњу ладицу. 

Патим заправо једино од тога – написати још коју добру књигу. А морам. Јер ето сад 

ми већ ни родни град Добој неће опростити ако га изневјерим. Мислим да неће бити 

лоше ако уз писма наведем и, барем основне, податке о њиховим ауторима. Па хајде да 

и то учиним...“ 

 Пјесник затим наводи податке о: Чедомиру Миндеровићу, Паулу Винсу, Ивану 

Минатију, Густаву Густавовичу (Густав Крклец), Алфонсу Гату, Радовану Зоговићу, 

Едуардасу Мажелајтису, Слободану Марковићу (Либеро Маркони), Мелиху Џевдету 

Андају, Лучану Морандинију, Десанки Максимовић, Маргарити Алигер, Хансу 

Магнусу Енцесбергеру, Петру Вујичићу, Стевану Раичковићу, Аци Шопову и Чеди 

Капору. 

 Сарајлић писмо завршава сљедећим ријечима: „ И, ето, драга другарице 

Милице, могао бих вам дати још понеко писамце од још понеког пјесника (Шчипачова, 

Јевтушенка, Кубанца Луиса Суардиаса, Ћопића, Палавестре, Цесарића, Ковача итд.) 

али доста је и ово, а, богами, нека нешта остане и у кући. Писма сам увијек волио и 

писати и примати, а то је вјероватно и отуд што човјеку рођеном у Добоју ништа друго 

можда и није остало него да буде – козмополит. Са рукописима стојим много тање, 

пошто томе нисам никад давао неки значај, па сам их редовно, послије прекуцавања 

пјесме, бацао у кош. А сад и да завршим јер ево – киша ће, а осим писама пјесник с 

времена на вријеме мора да пише и стихове. С најљепшим поздравима вашем мужу, а и 

Добоју – коме свакако много више дугујем него што сам досад давао. Ваш Изет 

Сарајлић (својеручан потпис). И не заборавите да ме обавијестите о приспјећу 

пошиљке. И. С.“ (аутограф). 

Библиотечку грађу коју је поклонио Изет Сарајлић чине књиге с посветама, 

писма и рукописи.  

Изет Сарајлић је умро у Сарајеву, 2.5.2002. године. 

Пјесник и књижевни критичар Бранко Јовановић (1938-2014), стрпљиви 

сакупљач народних обичаја и усмених предања из нашег краја, неуморно је, усамљен 

попут Робинзона, свакодневно писао, записивао и исписивао на стотине страница у 

свом скромном дому у Брђанима. Све што је написао редовно је достављао Народној 

библиотеци и Музеју у Добоју како би и будуће генерације могле баштинити резултате 

његовог мукотрпног рада. 

С пријетељима Касимом Дераковићем и Савом Петровићем Бранко Јовановић је 

1961. у Добоју утемељио издавачку библиотеку Паралеле. Убрзо је постао и уредник те 

значајне завичајне едиције. Његова прва збирка пјесама под насловом Гдје су моје 

златне јесени, уједно је и прва свеска објављена у тој библиотеци. Аутор је и 

антологије Пјесме за музеј (1962), као и поетске збирке Одломци из младости (1983). 

Заступљен је у заједничким књигама Букет стихова (1962) и Друга свјетлост (1984). 

Бавио се књижевном критиком, писао рецензије и књижевне приказе, а уређивао је и 

књиге других аутора. О себи је говорио: „Између других духовних интересовања, 

увијек ме је интересовала свакодневница, односно свакодневни догађаји и збивања, иза 

којих сам назирао вјечне наднаравне силе које су равнале, дјеловале иза њих и 

управљале њима. Нарочито промјене времена и годишњих доба у природи, која су 

утицала на догађаје и збивања у земаљским околностима и у међуљудским односима.“  

Библиотечку грађу коју је Бранко Јовановић поклонио Народној библиотеци 

Добој, чине његове књиге, књиге с посветама аутора којима је писао приказе и 

рецензије, периодика, те писма и рукописи. 

О издавачкој дјелатности Библиотеке „Паралеле“, која је трајала од 1961. до 

1983. године, у књизи Касима Дераковића „Писана ријеч завичаја“, Бранко Јовановић 

је записао: „Издавачку дјелатност библиотеке 'Паралеле' покренули су и основали 

млади књижевници из Добоја, Касим Дераковић, Бранко Јовановић и Саво Петровић. 

Прва књига ове библиотека изашла је 1961. године, са издањем књиге пјесама писца 

ових редака. Био је то први издавачки подухват на подручју добојског региона. Иако са 
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скромним, или готово никаквим финансијским средствима. Библиотека је издала око 

педесет књига, углавном, поезије младих пјесника. Иако скроман, али у исти мах и 

завидан број издатих књига ове издавачке библиотеке, почетак је издавачке 

дјелатности на подручју добојског региона...“ 

 Као дио стручног тима Матичне и развојне службе Народне библиотеке Добој, 

овај сектор је отпочео конкретизацију правне заштите старе и ријетке књиге у свим 

библиотекама (без обзира на облик организовања) на подручју наше матичности. Ове 

активности биће настављене и у наредној години. 

 У организацији овог сектора догодине ће бити приређена изложба библиотечке 

грађе посвећена школским библиотекама у Добоју, у временском интервалу од 1886. до 

друге половине минулог вијека. 

 

3.8. Издавачка дјелатност 

 

 Библиотека од 1982. године издаје часопис „Значења“, који информише јавност 

о привредним, научним, културним и другим садржајима исказаним у радовима аутора 

с подручја добојске регије, Републике Српске и шире. У 2021. години планирамо 

издавање једног броја овог часописа. Такође, планира се и предузимање активности у 

циљу стицања услова за његову категоризацију као научног часописа.  

  

3.9. Културно-просвјетна дјелатност 

 

 У циљу популаризације књиге и писане ријечи у 2021. години, у просторијама 

Библиотеке планирамо организовати више културних манифестација: сталне изложбе, 

промоције књига, књижевне вечери, предавања са темама из разних области науке и 

културе и сл. Такође, планирамо организовати и креативне радионице за дјецу 

предшколског и раног школског узраста. За разлику од претходног периода када смо, 

због недостатка простора веома тешко реализовали ове активности, реализацијом 

пројекта санације, адаптације и надоградње објекта Библиотеке, добијен је 

функционалан простор за обављање наведених активности укупне површине око 150 

метара квадратних. 

 У циљу представљања рада Библиотеке, израђена је веб презентација. На адреси 

http://www.bibliotekadoboj.com, могу се погледати детаљни подаци о историјату 

Библиотеке, статистички подаци, информације о службама и одјељењима, о 

дешавањима у Библиотеци, набављеним насловима, најчитанијим књигама, могу се 

поставити питања за библиотекаре и погледати галерија фотографија. Због техничких 

проблема, нисмо били у могућности да у току санације објекта и након ње, ажурирамо 

садржаје на сајту. Отклањање наведених проблема биће један од приоритета у 

наредном периоду.  

Такође, врло успјешно комуницирамо и организујемо како промоције, тако и 

остала културна дешавања путем друштвене мреже, тј. фејсбук странице наше 

Библиотеке. 

 

 

3.10. Стручно усавршавање запослених 

 

Ефикасност рада Библиотеке, у највећој  мјери зависи од стручне 

оспособљености запослених радника. Зато је потребно стално обнављати и развијати 

знања и вјештине, како би се држао корак са савременим тенденцијамa у развоју 

библиотекарства, а све у циљу ефикасног задовољавања све комплекснијих потреба 

корисника. 

Због тога се, у 2021. години планира присуство радника стручном библиотечком 

скупу, који организује Друштво библиотекара Републике Српске, манифестацији 

„Вишеградска стаза“ и другим манифестацијама едукативног карактера, те посјета 

сајмовима књига у Бањалуци и Београду. Такође, планира се и посјета библиотекама 

http://www.bibliotekadoboj.com/
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града Милана (Италија), у склопу културне сарадње успостављене пројектом опремања 

Одјељења за читаоце до 14 година. 

Доказ да се стручном оспособљавању запослених радника у претходном 

периоду поклањала значајна пажња, је свакако и чињеница да је неколико 

библиотекара стекло звања виших библиотекара и библиотекара савјетника. Ради се о 

вишим стручним звањима у библиотечко-информационој дјелатности, која у складу са 

посебним Правилником додјељује Комисија коју именује Министарство просвјете и 

културе Републике Српске. 

 

4. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Одредбама Закона о библиотечко-информационoj дјелатности („Службени 

гласник Републике Српске“, број 44/16 и 62/18) прописано је да  јавне библиотеке у 

Републици Српској финансирају из буџета локалних заједница као оснивача и буџета 

Републике Српске.  

 

4.1. Финансирање из буџета града Добоја 

 

За реализацију дијела активности које Библиотека планира остварити у 2021, а 

која се финансирају из буџета Града,  планирана су средства у износу од 132.500,00 

КМ.  

У сљедећој табели је приказана употреба наведених средстава у 2021. години 

исказана кроз План буџетске потрошње према економској класификацији, као и 

компаративни подаци са процјеном извршења буџета у 2020. години. 

 

ПЛАН БУЏЕТСКЕ ПОТРОШЊЕ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ  

КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
 

Конто  Опис/ставка 
Буџет  

2020. год. 

Буџет  

2021. год. 
1 2 3 4 

411000 РАСХОДИ ЗА ЛИЧНА ПРИМАЊА 3.500,00 3.500,00 

411260 
Расходи по основу дневница за службена 

путовања 
3.500,00 3.500,00 

    

412 

000 
РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА 

РОБА И УСЛУГА 90.000,00 90.000,00 

 

412 200 

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ УТРОШКА ЕНЕРГИЈЕ, 

КОМУНАЛНИХ, КОМУНИКАЦИОНИХ И 

ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА  
53.500,00 53.500,00 

412 210    Расходи по основу утрошка енергије 40.000,00 40.000,00 
412 220 Расходи за комуналне услуге     5.000,00 5.000,00 
412 230 Расходи за комуникационе услуге  8.500,00 8.500,00 

    

412 300 РАСХОДИ ЗА РЕЖИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ  8.500,00 8.500,00 
    

412 500 РАСХОДИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ  2.000,00 2.000,00 
    

412 600 
РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПУТОВАЊА И 

СМЈЕШТАЈА  5.500,00 5.500,00 
    

412 700 РАСХОДИ ЗА СТРУЧНЕ УСЛУГЕ 12.500,00 12.500,00 
    

412 900 ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ 8.000,00 8.000,00 
    

511 

000 

ИЗДАЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ 

ИМОВИНУ  
37.500,00 37.500,00 

511 200 

ИЗДАЦИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ, 

РЕКОНСТРУКЦИЈУ И АДАПТАЦИЈУ ЗГРАДА И 

ОБЈЕКАТА  
16.000,00 16.000,00 

    

511 300 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ  20.000,00 20.000,00 
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511 400  ИЗДАЦИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ 

ОПРЕМЕ 1.500,00 1.500,00 
    

516 

000 

ИЗДАЦИ ЗА ЗАЛИХЕ МАТЕРИЈАЛА, РОБЕ, 

СИТНОГ ИНВЕНТАРА И СЛ.     
1.500,00 1.500,00 

    

 УКУПНО (411 000 + 4120 000 + 511 000 + 516 

000) 
132.500,00 132.500,00 

 

 

Образложење: 

 

 Укупни расходи ЈУ Народна библиотека Добој у 2021. години планирани су у 

складу са почетним ограничењем датим у Упутству за припрему Буџета Града Добоја 

за 2021. годину, у истим износима као и у 2020. години.   

                                                                    

            4.2. Финансирање из буџета Републике Српске 

 

За реализацију дијела активности које Библиотека планира остварити у 2021. 

години, а која се финансирају из буџета Републике Српске,  планирана су средства у 

укупном износу 410.500,00 КМ.  

У сљедећој табели је приказана структура наведених средстава: 
 

Редни 

број 
Опис/ставка 

Буџет  

2021. год. 
1 2 4 

1 
Средства за бруто плате запослених и друге накнаде 

из радног односа 
400.000,00 

2 Средства за набавку књига 7.000,00 

3 Средства за суфинансирање матичних функција 3.500,00 

 УКУПНО 410.500,00 
 

Образложење: 

 

С обзиром на то да у 2020. години није долазило до повећања личних примања 

запослених у институцијама културе нити повећања броја запослених у Народној 

библиотеци Добој, средства за бруто плате запослених и друге накнаде из радног 

односа планирана су у истом износу као и 2020. године. 

Поред тога, планирамо и средства у износу од 7.000,00 КМ за набавку 

библиотечке грађе. Основ за овај захтјев садржан је у члану 68, став 3, тачка 2. Закона 

о библиотечко- информационој дјелатности Републике Српске, који прописује да се 

средства за набавку библиотечке грађе обезбјеђују у Буџету Републике Српске. 

Напомињемо, да смо након катастрофалне поплаве 2014. године у којој је страдало 

више од 40.000 јединица библиотечке грађе, путем донација  дјелимично обновили 

библиотечки фонд, без учешћа Министарства просвјете и културе у наведеним 

активностима. 

Такође, планирамо и средства у износу од 3. 500,00 КМ (износ који је одобраван 

претходних година) на име суфинансирања програмских активности Матичне и 

развојне службе, које се предузимају у циљу јединственог обављања библиотечке 

дјелатности у Републици Српској и њеног унапређивања. Основ за овај захтјев садржан 

је у члану 68, став 3, тачка 2. Закона о библиотечко-информационој дјелатности 

Републике Српске, који прописује да се средства за финансирање програмских 

активности обезбјеђују у Буџету Републике Српске. 
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5. ЗАКЉУЧАК 

 

Програм рада Народне библиотеке Добој за 2021. годину, поред основних 

података о Библиотеци, садржи и преглед активности које се планирају предузети као и 

потребна средства за њихово финансирање планирана у буџету града Добоја (као 

оснивача) и буџету Републике Српске. 

Планиране активности биће реализоване у складу са Законом о библиотечко-

информационој дјелатности Републике Српске и подзаконским актима којима се ближе 

одређују поједини сегменти дјелатности, као и прописима који се односе на друге 

области, али појединим одредбама дотичу библиотечку дјелатност (Закон о систему 

јавних служби, Закон о локалној самоуправи, Закон о културним добрима и сл), те 

Статутом и другим нормативним актима Библиотеке.  

Финансијска средства потребна за реализацију наведених активности планирана 

су веома рационално у складу са Упутством за израду буџета Града Добоја за 2021. 

годину, које је израдило Одјељење за финансије Града Добоја.  

Средства за финансирање активности планираних у 2021. години, а која се 

обезбјеђују из Буџета Републике Српске, планирана су на основу извршења у првих 

шест мјесеци текуће године, узимајући у обзир и активности планиране у 2021. години 

у складу са одредбама Закона о платама запослених у области просвјете и културе, 

Закона о библиотечко-информационој дјелатности, Закона о раду, Посебног 

колективног уговора за запослене у области образовања и културе у Републици 

Српској и других прописа, те Статута, Правилника о унутрашњој систематизацији и 

организацији радних мјеста и других аката Народне библиотеке Добој. 

 
 

  

 

Број: 01/2 - 5/20. 

 

Добој, 11.9.2020.  

 

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 
  

 


