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САОПШТЕЊЕ БИБЛИОТЕКАРСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ ПОВОДОМ НАЈАВЉЕНОГ ПРОЦЕСА 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ „ЉИГ“ ИЗ ЉИГА 
 

 
Библиотекарско друштво Србије, најстарије (основано 1947) и најбројније 

удружење библиотечко-информационих стручњака у Србији и једно од најбројнијих 
удружења у култури, које између осталог штити професионални интегритет библиотекара,  
оштро се противи најављеној рационализацији у Градској библиотеци „Љиг“ из Љига (у 
даљем тексту Библиотека), коју ова установа културе мора да спроведе као последицу 
Одлуке о максималном броју запослених у Градској библиотеци „Љиг“ из Љига у 2017. 
години, коју је под бројем 06-27/19-9 донело Општинско веће дана 09.11.2016. године,  а 
чији је рок за извршење 31.12.2016. године. Поменутом Одлуком предвиђени максимални 
број запослених у Библиотеци је „до четири“, док у установи тренутно ради 6 запослених 
(од којих је 4 стручних библиотечко-информационих радника), па је рационализацијом 
превиђено смањење броја запослених за 2, односно половина постојећег стручног кадра 

биће проглашено технолошким вишком.  

Одлуком Општинског већа крше се стандарди и важећи правилник из 
библиотечко-информационе делатности. Библиотека у Љигу је јавна установа чији је рад 
и функционисање дефинисан низом закона и подзаконских аката: Закон о култури 
Републике Србије (Службени гласник РС, бр. 72/2009), Закон о библиотечко-
информационој делатности (Службени гласник РС, бр. 52/11), Правилник о ближим 
условима за обављање библиотечко-информационе делатности јавних библиотека  
(Службени гласник РС, бр. 13/13), Правилник о националним стандардима за обављање 

библиотечко-информационе делатности (Службени гласник РС, бр. 39/13), итд.  

Према одредбама Стандарда за јавне библиотеке (Правилник о националним 
стандардима за обављање библиотечко-информационе делатности) и броју становника 
општине Љиг, Библиотека се сврстава у II категорију (подручје од 10.000 до 20.000 
становника) па је за редован рад Библиотеке потребно најмање 4 запослена на стручним 
пословима, колико Библиотека сада има. Умањење броја запослених отежало би рад ове 
установе је се он одвија на  две локације. 

Величина и разуђеност општине Љиг оправдава чињеницу да не треба нарушавати 
постојеће стање, како би доступност информација, књига, друга  грађа и културни 

порограми били доступни за становништво. 
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Сви подаци указују да Библиотека послује у оквирима важећих стандарда и закона  
који дефинишу библиотечко-информациону делатност у Републици Србији. Увидом у 
документацију Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“ из Ваљева утврђено је да у 

установи нема вишкова стручних радника.  

 Библиотекарско друштво Србије сматра да је несврсисходно да Библиотека под 
притиском  спроводи рационализацију радних места, без јасног критеријума или мерила за 
рационализацију већ само према унапред одређеном максималном броју од стране 

оснивача. 

Због свега наведеног Библиотекарско друштво Србије тражи од оснивача да се 
изврши ревизија Одлуке о максималном броју запослених у Градској библиотеци „Љиг“ из 
Љига. Уколико је неопходно смањење броја запослених, ради оптималне и ваљане 
рационализације радних места потребно је консултовати стручњаке Матичне библиотеке 
„Љубомир Ненадовић“ из Ваљева како би се одредили прецизни критеријуми за 
рационализацију, али у обиму који неће угрозити законом прописану основну делатност 
установе.   

Библиотекарско друштво Србије очекује да ће на овај допис од Oпштине Љиг 

добити одговор у писаној форми. 

 
 
 
У Београду, 
08. 12. 2016. 

др Богдан Трифуновић 
Председник Библиотекарског друштва Србије 

 

 


