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септембар 2015. године
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ
ЈАВНА УСТАНОВА ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА КОВАЧИЦА
Адреса:М. Тита 48, 26210 Ковачица
Текући рачун:840-387664-69
Матични број:08607338
ПИБ:102111773
Шифра делатности:9101
Број тел: 013/662-471; 013/660-800
Број факса:013/661-047
E-mail: biblioteka.kovacica@gmail.com
Web адреса:www.biblioteka-kovacica.org.rs
Информатор је сачињен према Упутству за израду и објављивање информатора о раду
државног органа („Сл. Гласник РС“, бр. 68/2010)
Овлашћено лице за ажурирање
података садржаних у
Информатору о раду

Марија Ђуриш, директорка Општинске библиотеке
Ковачица, М. Тита 48, Ковачица, моб.: 062/8808 461

Датум објављивања првог
Информатора о раду

15.12.2010

Датум последње допуне или
измене Информатора о раду

24.09.2015

Подаци о доступности у
електронском или физичком
облику

www.biblioteka.kovacica.org.rs
у просторијама Oпштинске библиотеке Ковачица, М.
Тита 48, Ковачица

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Оснивач

Скупштина општине Ковачица

Директор

Марија Ђуриш, Братства Јединства 27а, Ковачица

Запослени

Слободан Стевановски, Омладинска 39а, Качарево
Ана Томан, 7. Војвођанске ударне бригаде 25, Ковачица
Јарослава Павлик, Првомајска 4, Ковачица
Руженка Цицка, ЈНА 10, Ковачица
Ева Тауберт, Д. Долина 8, Падина,
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Хилда Гутвајн, Серво Михаља 39а , Дебељача, Зденка
Обшуст, Маршала Тита 4, Падина и Тања Жарић, Отона
Жупанчића 32а/11, Нови Београд
Управни одбор

Маринко Миладиновић, Ковачица, председник
Марија Трајковић,Путниково,заменик председника
Мирјана Белић, Идвор,члан
Даница Крејовић, Црепаја,члан
Сабина Киш, Дебељача,члан
Данијел Хајко, Ковачица, члан
Иван Фаркаш, Ковачица, члан
Марина Тудић, Црепаја,члан
Руженка Цицка, члан из реда запослених

Надзорни одбор

Јозеф Хавјар, Ковачица, председник
Зоран Лакичин, Ковачица, члан
Кристина Кадањец, Падина, члан
Армандо Букур, , Ковачица члан
Зденка Обшуст, Падина, члан из реда запослених

ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА
Директор

1.организује и руководи радом Библиотеке
2.доноси акт о организацији и систематизацији послова и друга општа акта у
складу са законом,
3.извршава одлуке Управног одбора,
4.заступа Библиотеку
5.стара се о законитости рада Библиотеке,
6.одговоран је за спровођење програма рада,
7.одоговоран је за материјално-финансијско пословање,
8.предлаже годишњи програм рада и пословања,
9.предлаже годишњи извештај о раду и пословању,
10.одлучује о појединачним правима,обавезама и одговорностима
запослених у складу са законом, колективним уговором или другим општим
актом,
11.образује комисије и друга радна тела за обављање послова из надлежности
Библиотеке
12.предлаже Управном одбору именовање чланова Стручног савета и других
саветодавних тела
13.врши и друге послове утврђене законом и Статутом
14.стара се о вођењу прописане документације и евиденције

Управни
одбор

1.доноси Статут,
2.доноси друге опште акте предвиђене законом и Статутом,
3.утврђује пословну и развојну политику,
4.одлучује о пословању Библиотеке,
5.доноси програме рада, на предлог директора,
6.доноси годишњи финансијски план ,
7.усваја годишњи обрачун ,
8.усваја годишњи извештај о раду и пословању ,
9.даје предлог о статусним променама, у складу са законом,
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10.даје предлог о кандидату за директора,
11.закључује уговор о раду са директором, на одређено време, до истека рока
на који је изабран,односно до његовог разрешења, а када је за директора
именовано лице које је већ запослено у Библиотеци на неодређено време,
закључује анекс уговора о раду, у складу са Законом о раду,
12.одлучује о коришћењу средстава, у складу са законом,
13.одлучује о промени делатности, назива и седишта,
14.одлучује о прибаваљању и давању на коришћење, односно у закуп и
стављању хипотеке на непокрености чији је корисник Библиотека, у складу
са законом,
15.доноси Пословник о свом раду,
16.одлучује и о другим питањима утврђеним законом или Статутом.
Надзорни
одбор

1.врши надзор над законитошћу рада Управног одбора и директора ,
2.прегледа завршни рачун и утврђује да ли је сачињен у складу са прописима,
3.утврђује да ли се пословне књиге и друга документа Библиотеке воде
уредно и у складу са прописима, а може их дати и на вештачење,
4.извештава о годишњим рачуноводственим исказима и извештајима о
пословању који се подносе оснивачу,
5.врши и друге послове утврђене законом, оснивачким актом, овим статутом
и другим општим актима.

ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
На основу Одлуке о оснивању (Сл. Лист Општине Ковачица бр.3/95 i 7/98),Општинска
библиотека Ковачица као самостална јавна установа са библиотечком делатношћу настала је
15. маја 1995. године. Са радом је почела 1. јула 1995. године.
ПИБ

102111773

Радно време

КОВАЧИЦА, ПАДИНА и ЦРЕПАЈА
Понедељак – петак : од 08:00 до 20:00 током лета
Понедељак – петак : од 08:00 до 19:30 током зиме
Субота: од 08:00 до 15:30
ДЕБЕЉАЧА
Понедељак – петак 08:00-15:30
ИДВОР
08:00-14:00

Контакт

М. Тита 48, 26210 Ковачица
тел: 013 662-471
факс: 013/661-047
е-маил: biblioteka.kovacica@gmail.com
огранак у Црепаји 013/671-985
огранак у Падини 013/668-335
огранак у Дебељачи 013/664-579

Контакт подаци лица која су
овлашћена за сарадњу са
новинарима и јавним гласилима

Марија Ђуриш, 062/8808461

Информатор о раду Општинске библиотеке Ковачица

4

Опис поступка за добијање
идентификационих обележја
Изглед идентификационих
обележја запослених

Лого ОБК, визит карте са плавим логом

Приступачност просторија за рад Библиотечке просторије су приступачне лицима са
лицима са инвалидитетом
инвалидитетом
Могућност присуства седницама Време и место одржавања седница и других активности
и другим активностима државног може се преузети на сајту www.biblioteka-kovacica.org.rs
органа
Допуштеност аудио и видео
снимања објекта

Допуштено је аудио и видео снимање објекта, као и
активности у библиотеци

СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ
ЗНАЧАЈА
- Радно време Библиотеке
- Цена и врсте чланарине
- Избор најновијих књига
- Попусти за колективну чланарину
- Могућност организовања књижевних
вечери, презентација књига и сл.
- Назив библиотечког сајта

Одговоре на наведена питања могу се наћи на
сајту: www.biblioteka-kovacica.org.rs
или путем телефона: 013 / 662-471 Ковачица
013/ 664-579 Дебељача
013/ 671-985 Црепаја
013/ 668-335 Падина

ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА
Библиотека је установа културе, односно установа заштите културних добара која обавља
библиотечко-информациону делатност.
Библиотека се према садржају библиотечко-информационе грађе и извора и према профилу
корисника разврстава у јавну библиотеку.
Библиотека је установа са својством правног лица, са правима, обавезама и одговорностима
утврђеним законом и статутом.
Библиотека послује под фирмом: » Општинска библиотека Ковачица » .
Седиште Библиотеке је у Ковачици, у улици Маршала Тита 48.
Рад Библиотеке је јаван.
Јавност рада обезбеђује се у складу са законом и Статутом.
Библиотека има сва овлашћења у правном промету.
У правном промету са трећим лицима Библиотека иступа у своје име и за свој рачун.
У правном промету са трећим лицима Библиотека за своје обавезе одговара целокупном
својом имовином.
Библиотека обавља следеће делатности:
Претежна делатност:
91.01 Делатност библиотека и архива
Установа обављаће и остале делатности:
90.01 Извођачка уметност
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90.02 Друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности
90.03 Уметничко стваралаштво
68.2 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима”
58. Издавачка делатност
7220 Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама
856 Помоћне образовне делатности
47.6 Трговина на мало предметима за културу и рекреацију у специјалозованим
продавницама

ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И
ОВЛАШЋЕЊА
У Библиотеци се ради обављања основне делатности поред централне библиотеке у
Ковачици образују огранци у следећим насељеним местима: Падина, Црепаја, Дебељача,
Самош, Идвор, Уздин и Путниково.
Уписом у библиотеку члан стиче право коришћења свих фондова библиотеке у кладу са
правилима библиотеке.

НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА
Општинска библиотека Ковачица послује у складу са Законом о раду (Службени гласник
РС, бр. 24/2005, 61/2005, 32/2013 и 75/2014), Закона о јавним службама („Службени гласник
РС“ број 42/91 и 71/94),Закона о култури („Службени гласник РС“број 72/09), Закона о
библиотечко-информационој делатности (''Службени гласник РС'' број 52/11) и Статута
Општинске библиотеке Ковачица, донетим 11.10.2012. године.

УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
- Изнајмљивање књига , часописа, ЦД-а и ДВД-а
- коришћење електронске читаонице са интернетом
- обуку за рад на рачунару
- радионице за децу и младе
-организовање књижевних вечери и промоција књига
- скенирање, копирање и штампање докумената
- нарезивање ЦД-а и ДВД-а

ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
Цена библиотечке чланарине

Деца до 8 година, бесплатно
Деца школског узраста,400,00 РСД
Одрасли, 500,00 РСД
Породична чланарина, 700,00РСД
Чланарина важи годину дана

Резервације књига, продужење

013 /662-471,013/671-985.013/664-579,062/8808460
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рока за узимање књига, најаве
групних посета
Информације о новим књигама и
активностима у библиотеци

www.biblioteka-kovacica.org.rs
013 662-471
013/660-800
моб: 062/8808461
Посете културним програмима оје организује библиотека су бесплатне.

ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
Детаљан преглед о пруженим услугама за сваку годину библиотека објављује у свом
Извештају о раду.

ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
Детаљан преглед прихода и расхода библиотека објављује у Финансијском извештају

ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Детаљан преглед о јавним набавкама библиотека објављује у Извештају о јавним набавкама.

ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
Општинска библиотека у свом фонду поседује 78942 књига, на свим језицима националних
заједница општине Ковачица. Ukupna površina bibliotečkog prostora je 574 m2 raspoređeno u
16 prostorija. Biblioteka ima 92 čitalačka mesta, 16 kompjutera, 4 štampača i internet vezu u 3
odeljenja.

ОСТАЛЕ ПОДАТКЕ О РАДУ ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ КОВАЧИЦА
МОЖЕТЕ ДОБИТИ У ЦЕНТРАЛИ БИБЛИОТЕКЕ ул. М. ТИТА 48,
КОВАЧИЦА
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