Листа на инфпрмации пд јавен карактер
Назив на устанпвата
Наципнална устанпва - Библиптека „Григпр Прлишев“ - Охрид
Адреса: ул: Македпнски прпсветители бр. 2
електрпнска ппшта: biblioteka_ohrid@yahoo.com
WEB-страна: www.bibliotekaohrid.mk
Телефпн/факс: 046/262-064; 046/264-838
Рабптнп време:
пд 01.09. дп 09.06.
пд Ппнеделник дп Петпк пп 8,30 дп 19,00
пд 10.06 дп 01.09
пд Ппнеделник дп Петпк пд 8,30 дп 16,30
За службени лица за ппсредуваое сп инфпрмации пд јавен карактер се ппределени
лицата:
- Дплпска Елена и
- Бпздпганпва Марише

Услуги за кприсници
Гпдишна членарина
300,00 денари
Бараоата за пристап дп инфпрмации пд јавен карактер се ппднесуваат:
Усменп, Електрпнски и Писменп
Надлежнпстите на Билиптеката се заснпвани врз пснпва на: Закпнпт за културата на
Република Македпнија, Закпнпт за библиптеките, Закпнпт за защтита на културнптп
наследствп, Закпнпт за врабптените вп јавнипт сектпр, Закпнпт за административни
службеници, Закпнпт за рабптни пднпси.
Надлежнпсти:
Основна дејност
(1) Дејнпст на Библиптеката е библиптешната дејнпст щифра: (91.01)
(2) Дејнпста пд ставпт (1) е пд наципнален интерес.
(3) Вп рамките на пснпвната дејнпст Библиптеката ги врщи следните функции:
1. набавува, шува, струшнп пбрабптува, защтитува и дава на кпристеое
библиптешен материјал ппределен сп Закпнпт за библиптеки;
2. истражува, прибира, шува и пбрабптува библиптешен материјал сп свпјствп на
културнп наследствп и редпк библиптешен материјал;
3. изгптвува и израбптува каталпзи за библиптешнипт материјал щтп се напда вп
Библиптеката;
4. врщи библипграфскп-инфпрмативнп-дпкументарна дејнпст;
5. ппдгптвува и издава библипграфии;

6.

врщи наушнп-истражувашка рабпта пд библиптекарствптп и инфпрмативните
дејнпсти;
7. ги прпушува спстпјбите и пптребите за развпјпт на библиптешната дејнпст и дава
мислеое и предлпзи за нивнп унапредуваое;
8. се грижи за струшнп успврщуваое на библиптекарските кадри;
9. врщи струшен надзпр на рабптата на библиптеките вп ппщтината;
10. врщи размена и ппзајмуваое на библиптешен материјал сп други библиптеки и
институции
11. спрабптува вп медубиблиптешната размена и ппсредуваое на инфпрмации;
12. врщи защтита на библиптешнипт материјал спгласнп утврдените правила и
стандарди за технишкп защтитни мерки, за шуваое и защтита на библиптешнипт
материјал;
13. микрпфилмува, умнпжува и пешати библиптешен материјал;
14. врщи дезинфекција на библиптешнипт материјал;
15. ппдгптвува и издава публикации щтп прпизлегуваат пд нејзината дејнпст;
16. врщи маркетинг вп функција на библиптешна дејнпст;
17. гп прпмпвира и афирмира библиптешнипт материјал и движнптп културнп
наследствп на Република Македпнија, преку излпжби, предаваоа, литературни
шитаоа, семинари и курсеви, прикажуваое на филмпви и други фпрми на
дејствуваое;
18. пттудува библиптешен материјал пд резервнипт фпнд на Библиптеката;
19. вклушуваое вп заемнипт библипграфски систем и пристап дп библиптешнипт
материјал вп електрпнска фпрма
(4) Прпщируваое на дејнпста и други статусни прпмени на Библиптеката мпже да се
направат сп измена на пвпј статут и спгласнпст пд пснпвашпт пднпснп Владата на Република
Македпнија.
Дополнителна дејност
1. Издаваое на книги (щифра 58.11);
2. Издаваое на списанија и перипдишни публикации (щифра 58.14);
3. Пешатеое и услужни активнпсти вп врска сп пешатеоетп (щифра 18.1);
4. Дејнпсти на пбјектите за културни манифестации (щифра 90.04);
5. Тргпвија на малп сп книги вп специјализирани прпдавници ( - прпдажба на
книги, стари книги, туристишка литература, сувенири, кппии на защтитени
предмети, ракптвпрби) (щифра 47.61);
6. Тргпвија на малп сп весници и канцелариски прибпр вп специјализирани
прпдавници (щифра 47.62);
7. Тргпвија на малп сп музишки и видеп записи вп специјализирани
прпдавници (щифра 47.63) и
8. Останати забавни и рекреативни дејнпсти несппмнати на другп местп
(щифра 93.29).
Гпдишна прпграма за 2016 гпдина финансирана пд Министерствп за култура на Р. М.
Министерствптп за култура ќе учествува вп финансираоетп на гпдишната прпграма за
рабпта на Библиптеката за 2016 гпдина сп средства пд Буџетпт на Република Македпнија за
следните прпекти:
1. Од библиптечна дејнпст
- „Прлишеви беседи“
- Збпгатуваое на книжен фпнд
- Защтита на културнп наследствп
- Автпматизација на библиптешни прпцеси

- „Звушна библиптека - 3“
- Прпмпција на книгите кпи сп пдлука на Владата на Р.Македпнија се дпделени на
Библиптеката и истите се наменети за прпдажба
2. Од инвестиции
- Набавка на фискални апарати

Адаптација на нпвипт прпстпр
Сп Одлука на Влада на Р.М. бр.41-7328/2 пд 22.10.2013 гпдина за престанпк и даваое на трајнп
кпристеое на недвижни ствари на НУ - Библиптека „Григпр Прлишев“ - Охрид дпделен и е
прпстпр на трајнп кпристеое, кпј за пбавуваое на дејнпста пптребнп е да се адаптира. Заради
тпа пбезбедени се средства пд Бучетпт на РМ спгласнп дппис пд Министерствп за култура на
РМ бр 49-6559/2 пд 03.06.2015 гпдина. Реализацијата на адаптацијата на прпстпрпт се врщи вп
две фази. Првата фаза на рекпструкција, адаптација и санација е заврщена вп 2014 гпдина,
финансиранп пд Министерствп за култура. Втпрата фаза на адаптација и санација и изведба на
фасадата на прпстпрпт е заврщена вп 2015 гпдина а набавката на ппремата е вп тек.
Организаципна ппставенпст
Органи на управуваое
- Директпр
- Управен пдбпр ((Тпмпски
Миркп-претседател,
шленпви:
Кпоанпски,
Стевоски Дарко
- претседател, членови:
ЛазарЛазар
Коњаноски,
ЛеонораСмиле
Новеска, Елена
Мариче Боздоганова)
Наумпски, Нада Ристеска,
Весна Долоска,
Симпнпвска)
Рабптеоетп вп Библиптеката се прганизира преку прганизаципни единици и рабптнп местп вп
нивнипт спстав
Вп Библиптеката ппстпјат следните пблици на прганизација:
1. Сектпр кпмплетираое на библиптешен материјал;Обрабптка; Книжен фпнд и
услуги; Збирки и ппсебни фпндпви;
2. Сектпр матишна дејнпст; Развпј и автпматизација;Културни манифестации,
пднпси сп јавнпста; Издавашка дејнпст, медунарпдна спрабптка, маркетинг;
3. Сектпр административни рабпти
Вп прганизаципните единици пд став (2) на пвпј шлен ппстпјат пдделенија и рабптни
места, сп прецизен назив, ппис, услпви и брпј на изврщители.
Сп прганизаципните единици пд став (2) на пвпј шлен ракпвпди ракпвпдител на
сектпр/пдделение расппреден сп рещение пд директпрпт на Библиптека.
Делпкругпт на рабпта на прганизаципните единици, рабптните места и пвластуваоата
на ракпвпдните рабптници, ппблиску се утврдуваат сп Правилник за внатрещна прганизација и
Правилник за систематизација на рабптните места.
- Правилник за систематизација на рабптните места
- Правилник за внатрещна прганизација
- Органпграм
(Правилниците и прганпгрампт акп мпже самп да бидат напищани самп сп име, а кпга ќе
кликнищ на нив да се птвпра правилникпт или прганпгрампт)
Трпшпци на рабптеое
Трпщпците на рабптеоетп се финансирани пд Министерствптп за култура а мал дел пд
сппствени прихпди.

