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Врз основа на нлек 17 став став 7 од Законот за вработените во Јавниот сектор
|„Службен весник на Рм„ бог/14, 199/14, 27/2015, 35/201в и напиша и „Службен
весник на Република Северна Македонија'бр ш/ш, или) клен 25 став 2 тачка 5 од
законот за културата (Службен весник на Република Македонија брм/ев, ав/пз,
32/05, 14/07, 115/10, 47/11, 51/11, џет, 13/13, 187/13,д4/1А, 154/15, 39/15 и 11/15),
и член 127 од Колективниат договор за културата („Службен весник на Република
Северна МакедониЈа” 10/20) вд. директорот на поиална библиотека„Гоце делчев”
Велес на ден 25.08.2010 донесе

ПРАвилник

за внатрешна организација на

Локали: библиотеки „ Гиц: делчн ' - Велес

|.осноени одредби

член 1

Сп Правилникот аа внатрешна организациЈа на Локална библиотека „гоце
Делчев” Велес (во натамошниот текп„ЛБ ”» ее утврдуваат видот и броЈот на службите,

одделите и нивниот делокруг на работа и подружниците, при што составен дел е
траоинкиот приказ на установата (органсгџам).

Член 1

со службите на установата раководи директорот на локална библиотека„гоце
делиев” зелео

и. вид и бро] на организациски единици

член 3

согласно член ш ад Статутот на Локална библиотека„гоца делчев” велес
постојат следните облици на организациЈа:

. Административна служба,

. Стручнаслужбзи

. Пимашно-техничкатужбао



ш. делокруг на работа

Член 4

во вдминистративнвта служба се иввршуваат следниве работи и задачи:

- Административни, општи и правни работи,

- Материјали-Финансиски работи,

- Информатички работи,

ЧленЗ

во стручната служба работат библиогекари, самостојни библиотенврсни
помошнци , библиотекарсни помошниции и 2 (две) организациони единици и тоа во
Градско и Богомила:
Стручната служба ги врши следните работи:
-врши собирање, чување, стручно обработување, систематизирање и наталогиаирање
на публикации од роднокрајни автори.
- врши собирање, чување, стручно обработување, систематизирање и каталогиаирање
на периодични публикации.
.врши стручно обработување, систематиаирање и каталотиаирање на моипграфски
публикации
- врши подготовка, организација и реализација на промоции, изложби, предавања,
литературни средби и дРуги културни манифестации.
-врши следење, проучување и имплементирање на националните и меѓународните
стандарди и нормативи од областа на библиотечнвта и информациска дејност.
- врши следење на издавачката продукција, дефинирање и реализација на набввната
политика и комплетирање на Финдотсо библиотечвн материјал.
- врши планирање на издавачката дејност на библиотеката, Техничко и графичко
уредување на публикациите, ленторирање и корегирање на публикациите и
организација за издавање на печатени и електронски публииации,
-врши напоризација, ревадоризацијв и категоризација на збирни библиотечни добра,
заштита на Библиотечни добра и дигитализација.
- се врши услуга на вачланети и нови корисници (возрасна популација), правилно
сместување и чување на инижиипт Фонд, следење на состојбата на киижниат фпид и
предлози аа набавка и негово дополнување, обработка на библиотечна граѓа и
библиотечни добра и работење во сегментот сошзб/аајмување.
- се врши услуга на аачленети и нови корисници (деца), правилно сместување и чување
на книнниот Фпнд, следење на состојбата на ниижнипт Фонд и предлози аа набавка и
негово дополнување, обработка на библиотечна граѓа и библиотечни добра и
работење во сегментот совјзз/аајмуавње.
-се врши услуга на аачленети и нови корисници, правилно сместување и чување на
ннижниот фонд, следење на состојбата на ннинниот Фонд и предлози за набавка и
негово дополнување, обработка на библиотечна граѓа и библиотечни добра и



работење во сегментот СОВБЕ/заЈМување во организационите единици Градско и

богомила,
-се врши дополнување, обработка на бибилиотенна трага и бибилиотенни добра и

работење во сегментот СОВБЗ/Збјмување

организациона единица во општина градсно - со на] се врши услуга на зачленети и

нови карисници, правилно сместување и чување на ннинниот Фонд, следење на

состојбата на ниижниот Фонд и дава предлози за набавна и негово дополнувања,
обрабогуа на бибилиогенна трага и бибилиотенни добра и работење во сегментот
СОЕБЕ/Зајмубање.

организациона единица во оботомила- во ноу се врши услуга на ванленети и нови

корисници, правилно сместување и нување на инижниат фонд, следење на

:апоЈбатана ннинниот фонд и дава предлпзи за набавна и негово дополнување,
обработна на бибилиотеинв трета и бибилиотечни добра и работење во сегментот
СОВБЗ/Зајмувење.

Член е

во помошно-технинната служба се извршуваат следниве работи и задачи:

. Одржување на хигиената на зградата и дворното место, просториите
и нителните, магацинот, нано и инвентаротво библиотеката;

- Одржување на електричната, водоводната и наналиаационата
иногвлациЈа, инсталациите аа греење и ладење и одржување на
зелените површини;

- грижа аа навремено и редовно затоплување на просториите, нано и

за исправноста на апаратите аа централно греење,

Члвн 7

делонрутот на работа на службите и нивните организациони едници е со цел
остварување на основната деЈнсст во библиогената на дааатели на услуги, нано деЈност

од |авен интерес со непрооигив цел, односно административни, општи, правни,
материјално-Финансиски, струнни и помошно - технични, согласно занонрт аа

нултурвга и аанонотвв административни службеници,

и Преодни и завршни одредби

Член :;

своу Правилник може да се измени и дополни на начин и постапно иако и при
неговото донесување.



Член 9

Со влегување во сила на рврЈ прввилнин пресганува да важи Прввилнинрг за
внатрешна пргзниззцијз нв Лпкална библиогекв„грие делиев” велес со броЈО1-126/1
ад 21.09.1015 година

Член 10

Ова] Правилнин влегува во сила се денрг нв деневуввњегв, в не се применува
пп дваианвгв евглвенвп вд Министервгвего аа инфррмвтиинв општества и

врминисграциЈа и по усвоЈување од страна на Управнишодбар нв Биеливгвнвга.

пенвлнв библиотека„Гоцв делчев“ Велес

„Не?; д дИРЕКТПР

тор'даНа Еасхснска
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Беле:
ппиална библиотека „Гоце делнев“
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