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1.Подносилац извјештаja 

 

2.Период за који се подноси извјештај 

   

3.Законски основ 

 

 

4.Основни подаци о организацији  

* Библиотека је основана Одлуком Скупштине и Општине Прњавор, број 01-02292-

1/ 28.12.2007.године. Библиотека је правно лице са статусом јавне установе која обавља 

библиотечко-информациону дјелатност. Библиотека је правно лице уписано у регистар 

Основног суда у Бањој Луци у регистарски уложак број: 071-0-Reg-002648. Пуни назив 

установе гласи: Јавна установа Народна библиотека Прњавор са потпуном одговорношћу. 

Библиотека је основана 1947.године, а све до 2009.године је дјеловала у оквиру ЈУ Центра 

за културу Прњавор, са сједиштем на адреси Трг српских бораца број 1. 

* Радно вријеме библиотеке је од 07:00 – 15:00 часова, од понедјељка до петка. 

* Установа обавља следеће дјелатности: 

✓ 91.01 Дјелатност библиотека и архива; 

✓ 58.11 Издавање књига; 

✓ 58.13 Издавање новина; 

✓ 58.14 Издавање часописа и периодичних публикација и  

✓ 59.20 Дјелатност снимања звучних записа и издавање музичких записа. 

 

*  Расположиви људски ресурси: 

Редни број Опис Број радника по календарским годинама 

2018. година 

 

2019. година 2020. година 

1. ВСС 3 3 3 

 Укупан број радника 3 3 3 

 

Табела број 1. Расположиви људски ресурси у ЈУ Народна библиотека Прњавор 

Јавна установа Народна библиотека Прњавор  

 

Годишњи 

Закон о библиотечком пословању Министарства просвјете и културе Републике 

Српске (44/16), Статут ЈУ Народна библиотека Прњавор ( број 14/20) 



 

Запослени у библиотеци су обавезни да се укључују у програм континуираног и 

перманентног професионалног образовања и усавршавања у области библиотекарства, 

информационих и других друштвених интердисциплинарних наука које се тичу 

дјелатности библиотеке. У ЈУ Народној библиотеци Прњавор запослена су два 

библиотекара са положеним стручним испитом из области библиотекарства. 

На одјељењу за одрасле ради један библиотекар са положеним стручним испитом, 

који је обављао сљедеће послове: 

✓ Пратио издавачку дјелатност и захтјеве корисника. Водио евиденцију 

најчитанијих наслова за дјецу, као и потребе за новом литературом; 

✓ Упис нових корисника током године ; 

✓ Пратио и издвајао оштећену литературу; 

✓ Излагао нову литературу; 

✓ Учествовао у обиљежавању дешавања у библиотеци, као и  

✓ Вођење документације и статистике читалаца. 

На одјељењу за дјецу ради један библиотекар са положеним стручним испитом, 

који је обављао послове: 

✓ Уписа нових корисника током године; 

✓ Опслуживања читалаца литературом и савјетодавно сугерисао на одабир 

литературе у зависности од потребе и доби дјетета; 

✓ Прати одржавање књижног фонда; 

✓ Пратио захтјеве корисника библиотеке, водио евиденцију најчитанијих 

наслова за дјецу, као и потребе за новом литературом; 

✓ Организовање и одржавање едукативних радионица ... 

 

 * Материјални ресурси Библиотека располаже са 262m² простора и 

подијељена је на одјељење за одрасле и одјељење за дјецу, с тим да се на 

одјељењу за одрасле налази богат фонд књига за средњошколце, студенте, 

пензионере, раднике, као и стручна литература која је читаоцима свакодневно 

на располагању.На наведеном одјељењу се налази и грађа које се чува у 

читаоници библиотеке и не износи се ван простора исте. Простор читаонице је 

адаптиран и за мање промоције.Унутар наведеног простора се располаже са 

466.25 дужних метара полица за књиге, као и са опремом неопходном за 

одвијање свакодневних радних обавеза: ( два рачунара и штампач). Библиотека 

располаже са укупно 36.582књига, на одјељењу за дјецу 9.324књига, а одјељење 

за одрасле 27.258 књига. 

 



 

 

2019.година 2020.година 

Одјељење за одрасле 27.258 наслова Одјељење за одрасле 27.358 наслова 

Одјељење за дјецу 9.324 наслов Одјељење за дјецу 9.324 наслова 

Укупно 36.582 књига Укупно 36.682 књига 

 

Табела бр.1 Поређење броја набављених наслова у односу на претходну годину 

 

5.Услуге које је библиотека пружала корисницима током 

2020.године 
 У циљу обављања функције јавне библиотеке у складу са законом ЈУ Народна 

библотека Прњавор је у 2020.години обављала: 

Прикупља, стручно обрађује, чува и обнавља библиотечку грађу  

 

 Током 2020.године набављено је 100 књига, наведене књиге су набављене једним 

дијелом из властитих средстава финансирања, док је велика већина обновљена 

захваљујући донацијама наших суграђана. Завичајна библиотека је богатија за пар 

наслова, па тренутно има инвентарисаних 677 наслова. 

 

Одјељење за одрасле  Поклон Купљено 

Укупно 81 9 

Одјељење за дјецу Поклон Купљено 

Укупно / / 

Завичајна библиотека Поклон Купљено 

Укупно 10 / 

 

Табела бр. 2 Укупан број набављених наслова по одјељењима 

. 

ЈУ Народна библиотека Прњавор је током 2020.године имала 3534 посјете.  

 

Утиче на развијање свијести и уважавању умјетности 

 

✓ Наградно такмичење поводом међународног дана писмености са темом “Прочитај и 

ти” 

✓ Фото конкурс “Књигу на сунце” 



 

✓ Изложба “Совице” ликовног умјетника Перице Ивановића из Бања Луке 

 

 

 

Представља сервис информисања  

 

✓ Свакодневно информише о новитетима и активностима везаним за библитеку. 

Корисници библиотеке могу да се путем дрштвених мрежа, медија информишу о 

потребној литератури, те да у најкраћем могућем временском рок добију одговор везан 

за исту. 

✓ Гостовање на локалној радио и ТВ станици,те станици радија БХР1 и РТРС-а. 

Остале активности 

✓ Ревизија књижног фона; 

✓ Набавка нових књига; 

✓ Сарадња са медијима и оглашавање у средствима јавног информисања; 

✓ Административни послови; 

✓ Израда плаката за активности у библиотеци; 

✓ Обиљежавање Међународног дана матерњег језика 

✓ Обиљежавање недјеље дјетета; 

✓ Обиљежавање дана библотекара; 

✓ Генерално чишћење библиотеке; 

✓ Уређење улаза у библиотеку( садња сезонског цвијећа); 

✓ Поводом 8. Марта Међународног дана жена библиотека је омогућила снижене 

чланарине за све даме; 

✓ Донација књига за хуманитарни базар “Новогодишња чаролија за Оливера” 

 

 

 

в. д. директора: 

Душан Марић 
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