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На основу члана 42. Закона о библиотечко-информационој делатности („Службени 
гласник РС”, број 52/11) и на основу Правилника о инвентарисању, обради, ревизији и 
отпису библиотечко-информационе грађе и извора, као и вођењу евиденције о 
библиотечко-информационој грађи и изворима („Службени гласник РС”, број 47/13), 
Комисија оформљена за извођење ревизије фондова у Народној библиотеци „Стефан 
Првовенчани” Краљево (у даљем тексту: Библиотека) сачињава

ЗАПИСНИК

о обављеној ревизији у Народној библиотеци „Стефан Првовенчани” Краљево

Редовна ревизија фондова у Народној библиотеци „Стефан Првовенчани” Краљево 
извршена је у периоду од 24.7.2917 до 15.9.2019. године.

Према Одлуци о именовању Комисије за ревизију библиотечко-информационе грађе, коју 
је директор Библиотеке, мр Миша Милосављевић, донео 27.6.2019. године, чланови 
Комисије су били:

Данка Спасојевић, председник Комисије;
Наташа Антонијевић, члан Комисије;
Александар Димитријевић, члан Комисије;
Марија Симовић, члан Комисије;
Тијана Качаревић, члан Комисије.

Редовном ревизијом су обухваћене монографске и серијске публикације у НБ „Стефан 
Првовенчани” Краљево, као и монографске публикације у огранцима у Матарушкој Бањи 
и Ратини. Ревизија је  планирана и извршена у периоду док је Библиотека била затворена 
због реконструкције подних облога.

Поступак ревизије монографских и серијских публикација у НБ „Стефан Првовенчани” 
био је аутоматизован и изведен је уз помоћ бар-код читача као помоћног инструмента, у 
библиотечко-информационом систему СОВ135. У огранцима у Матарушкој Бањи и Ратини 
ревизија је изведена с!е ујзи, са књигом у руци, без електронског очитавања.



Одлуком директора формиране су радне групе које су сачињавали дипл. библиотекари:

Радна група I: Катарина Јаблановић, Марија Симовић 
Радна група II: Весна Андријашевић, Тијана Качаревић 
Радна група III: Александар Димитријевић, Маријана Јакшић 
Радна група IV: Јелена Андрић, Бојана Јеленић 
Радна група V: Марина Павловић, Ана Воштинић,
Радна група VI: Наташа Антонијевић, Милоје Радовић.

Ревизија је обављена према Плану обављања ревизије који је сачинила Комисија за 
ревизију на основу члана 42. Закона о библиотечко-информационој делатности 
(„Службени гласник РС”, број 52/11) и на основу члана 33. Правилника о инвентарисању, 
обради, ревизији и отпису библиотечко-информационе грађе и извора, као и вођењу 
евиденције о библиотечко-информационој грађи и изворима („Службени гласник РС”, број 
47/13).

Најпре је обављена ревизија фонда Дечјег и Позајмног одељења, затим фонда Научног 
одељења, Завичајног одељења, Одељења периодике, и на крају фонда у Депоу.

Библиотека је била затворена за кориснике док се вршила ревизија фондова Дечјег, 
Позајмног, Завичајног, Научног одељења и Одељења периодике, а фонд Депоа је  очитан 
када је Библиотека отворена за рад са корисницима.

Ревизијом је обухваћен фонд од 257 634 монографских публикација обрађених у СОВ153- 
у, и 4033 (последњи инвентарни број са 30.5.2019. године) серијских публикација.
Ревизијом је обухваћен и одређени број монографских публикација које нису 
инвентарисане у СОВ158-у, а које припадају фондовима Библиотеке и огранака у 
Матарушкој Бањи и Ратини.

Ревизијом је утврђено следеће стање фонда НБ „Стефан Првовенчани” Краљево, са 
огранцима у Матарушкој Бањи и Ратини:

Број јединица према књизи инвентара за монографске публикације: 257634

Монографске публикације у Библиотеци:
Број јединица обрађених у СОВ185-у: 109 054
Број јединица очитаних бар-код читачем са расходом: 88451
Број јединица расходованих у претходним ревизијама: 87287 (85016 групни инвентар 
расходованих књига + 2271 расходованих јединица у кобису у периоду 31 .12 .2009- 
6.11.2019.)
Број јединица које нису нађене на лицу места: 5453
Број невраћених јединица (на задужењу): 16007
Стварно стање фонда (број јединица очитаних бар-код читачем + невраћених јединица): 
104458 (88451 + 16007) са *+1259+14102 -  укупно 119819
*Број физички дотрајалих, неупотребљивих и неактуелних јединица: 5916 (3897 физички 
дотрајалих; 2019 неактуелних)



Број јединица које нису у СОВ135-у а налазе се у књизи инвентара и у фонду Библиотеке 
су: 1259
Број јединица које нису у СОВ188-у а налазе се у књизи инвентара, а које су 70-их, 80-их, 
90-их дате на коришђење другим библиотекама: 14102

СТВАРНО стање фонда са задужењима и са расходом: 119819

Монографске публикације у Ратини:
Број јединица утврђен пописом са задужењима и са расходом: 3459
Број јединица обрађених у СОВ133-у: 1025* са расходом
*Број физички дотрајалих, неупотребљивих и неактуелних јединица које су прошле обраду
уСОВ133-у: 114
Број невраћених јединица: 146
Број јединица које нису у СОВ183-у а налазе се у књизи инвентара: 1932*+356 
* Број физички дотрајалих, неупотребљивих и неактуелних јединица које нису прошле 
обраду у СОВ188-у: 514+356
СТВАРНО стање фонда са задужењима: 2475 јединице

Монографске публикације у Матарушкој Бањи:
Број јединица утврђен пописом са задужењима и расходом: 4610
Број јединица обрађених у СОВ138-у: 1446 
Број невраћених јединица: 287
Број јединица које нису у СОВ138-у а налазе се у књизи инвентара: 1957 
Број јединица расходованих приликом селидбе огранка: 920 
СТВАРНО стање фонда са задужењима: 3690 јединица

СТВАРНО стање фонда Библиотеке са огранцима: 127 888 јединица

ЗА РАСХОД: Библиотека 5916
Ратина 984 
Матарушка Бања 920

УКУПНО ЗА РАСХОД СА ОГРАНЦИМА 7820 јединица (излучених из фонда листа 
бр. 3 и 4).

СТВАРНО стање фонда Библиотеке са огранцима и са задужењима, после расхода 
120 068 јединица

Серијске публикације у Библиотеци:

Број годишта према књизи инвентара за серијске публикације: 4031 (одељење и депо).

Укупан број очитаних јединица 6971 серијских публикација(одељење+депо).
Предлог броја годишта за расход: 46 
Предлог броја јединица за расход: 209.



Стварно стање фонда Одељења периодике након ревизије и расхода:
Број годишта: 3985 
Број јединица: 6762.

У Краљеву, 26.2.2020. Председник Комисије за ревизију

Члан ј&змисије за ревизију/
Н а т ^ д а ^ ^ о ^ ш ј  у

Члан комисије 
МаријЈ̂ ^шош|ћ^ ̂


