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Врз основа на членовите 3,20,23,25,32,33 и 34 од Законот за библиотеките 
(„Сл.весник на РМ“ бр.66/04), Управниот одбор при НУ-УБ „Гоце Делчев“ - Штип, на 

седницата одржана на 12.11.2012 година го донесе следниот: 
 
 

ПРАВИЛНИК 
ЗА КОРИСТЕЊЕ И ЧУВАЊЕ НА БИБЛИОТЕЧЕН МАТЕРИЈАЛ 

 
 

Член 1 
Право на користење на библиотечен материјал (сите видови печатен или на друг 

начин умножен материјал) на НУ-УБ „Гоце Делчев“ - Штип (во натамошниот текст: 
Библиотека) има секој граѓанин на општина Штип, независно од возраста, професијата, 
полот и др., под услов да е член - корисник на Библиотеката. 

 
Член 2 

Во Одделот за возрасни уписот се врши со лична карта на корисникот, додека 
во Детскиот оддел уписот на децата се врши со лична карта на родителот или 
старателот на детето кое се запишува. 

 
Член 3 

Секој корисник добива членска карта, а важноста на уписот трае една година. 
Со уписот се потпишува и изјава во која се наведени најважните  права и 

обврски со кои се стекнува корисникот на Библиотеката при неговото запишување. 
 

Член 4 
Со зачленувањето, корисникот  веднаш се здобива со правото да го користи 

книжниот фонд на Библиотеката. 
 

Член 5 
Корисникот е должен да постапува крајно грижливо со позајмениот 

библиотечен материјал и со инвентарот на Библиотеката. 
Во случај на забележување оштетување и на други надостатоци на 

библиотечниот материјал, корисникот е должен за тоа  да го извести библиотекарот на 
пултот и да побара на соодветен начин да се означи  забележаното оштетување. 

 
Член 6 

Библиотечниот  материјал се издава на барање на корисниците и се ограничува 
на 2 (две) книги за рок од 14 (четиринаесет) дена со можност за негово продолжување, 
доколку корисникот го пријави продолжувањето на уште 14 (четиринаесет) дена. 

Книгите што се лектира се издаваат само по една. 
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Член 7 
При враќањето на библиотечниот материјал, библиотекарот во присуство на 

корисникот е должен да констатира дали истиот е исправен. 
 

Член 8 
Износот на уписот во Одделот за возрасни годишнина (од датумот на 

зачленување) изнесува 200,00 денари, а  износот на уписот во Одделот за деца изнесува 
150,00 денари (од датумот на зачленување) и двата со рок  на важење од една година. 

Износот на уписот во „Инфобус“ годишнина (од датумот на зачленување) 
изнесува 50,00 денари со рок  на важење од една година. 

Семеен пакет (за повеќе лица) изнесува 350,00 денари; групно зачленување (за 
повеќе од 10 лица за ученици од основните и средните училишта) изнесува 100,00 
денари, за едно лице. 

Учениците од предшколка возраст и учениците од прво одделение се 
запишуваат бесплатно при што можат да користат литература што одговара на нивната 
возраст. 

Лицата со посебни потреби и социјално загрозените лица се запишуваат 
бесплатно со приложување на соодветен документ. 

Користење на печатен библиотечен материјал (амортизација) изнесува 5 денари 
по примерок. 

Користење на дневен печат изнесува 5 денари дневно. 
Пребарување периодични изданија од тековната година (Сл.весник, во хартиена 

или електронска форма) изнесува 30 денари. 
За увид во „Службен весник“ (постари од една година) и други периодични 

публикации задолжителна е членска карта и износот изнесува 10 денари. 
Користење на материјал од депозитно одделение изнесува 10 денари по 

примерок, а користењето на материјалот да биде во присуство на библиотекар на 
соодветно одделение во одреден временски период (од 12-14 часот). 

Резервација на книга изнесува 5 денари/примерок. 
Фотокопирање (со и без членска карта) - за А4 еднострано изнесува 3 денари; за 

А4 двострано изнесува 5 денари; за А3 еднострано изнесува 6 денари и за А3 
двострано изнесува 10 денари. 

Печатење со ласерски печатач (со и без членска карта): црно-бело за една 
страница изнесува 8 денари; печатење во боја со мастилен печатач за една страница 
изнесува 10 денари. 

Скенирање (со и без членска карта): документ од една страница изнесува 10 
денари и слика од една страница изнесува 10 денари. 

За членовите на Библиотеката користење на компјутер до еден час изнесува 10 
денари; за корисниците на услугите кои не се членови на Библиотеката  користење на 
компјутер изнесува 20 денари до еден час. 

Помош при користење на компјутерски услуги за 30 минути изнесува 30 денари. 
За изнајмување на LCD проектор + човек изнесува 1800 денари за 4-8 часа; 500 

денари до 4 часа + 400 денари за човек до 4 часа. Платно 500 денари (2-4 часа). 
Користење на простор во библиотеката: 
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- Медиотека 
o капацитет 25 лица 
o за 2 часа – 800 ден. 
o за 4 часа – 1000 ден. 
o над 4 часа – 1200 ден. 

- Мала сала 
o капацитет 50 лица 
o за 2 часа – 1000 ден. 
o за 4 часа – 1200 ден. 
o над 4 часа – 1500 ден. 

- Голема сала 
o капацитет 100 лица 
o за 2 часа – 1200 ден. 
o за 4 часа – 1500 ден. 
o над 4 часа – 2000 ден. 

- За дополнително ангажирање на едно вработено лице се наплаќа 400 ден. на име 
дневница. 

Организација на настани 500-1000 денари 
Изнајмување на некнижен материал CD, DVD изнесува 20 денари примерок на 

ден. 
Играчки примерок 20 денари на ден. 
 

Член 9 
Службените весници и другите периодични  публикации не се  позајмуваат 

надвор од Библиотеката. 
 

Член 10 
Библиотечниот материјал се позајмува во Библиотеката и надвор од неа, 

зависно од  видот на тој библиотечен материјал. 
 

Член 11 
За потребите на своите корисници Библиотеката позајмува  библиотечен 

материјал и од други библиотеки од Р.Македонија. 
 

Член 12 
За корисниците кои не го запазуваат  предвидениот  рок за враќање на 

позајмениот библиотечен материјал ќе се преземаат следните мерки: 
- задоцнина  на ден изнесува 1 денар до 100 дена; 
- задоцнина над 100 дена  изнесува 100 денари; 
- изгубена членска  карта изнесува 30 денари; 
- после сите изречени претходни  мерки, се  заведува спор пред надлежниот суд; 
Доколку се оштети, изгуби или уништи  библиотечниот материјал, корисникот е 

должен да ја  надомести штетата, а доколку се работи за  посебна вредност одлучува 
Комисија што ја формира Библиотеката за таа цел. 



 
5 

 
Член 13 

Библиотечниот материјал за кој ќе се констатира дека е дотраен или исчезнат и 
не може да се утврди кој е одговорен за тоа, ќе се отпише според постојните прописи. 

 
Член 14 

Отпишувањето на библиотечниот материјал и  библиотечната документација се 
врши со Решение што го донесува директорот на Библиотеката, по претходно добиена 
согласност од стручна комисија именувана од директорот на Библиотеката, според 
единствени критериуми. 

 
Член 15 

Во согласност со законските прописи Библиотеката ја организира заштитата на 
книжниот фонд од пожари и други елементарни непогоди. 

Мерките за заштита од пожар должни се да ги преземат сите вработени и други 
лица  кои се наоѓаат во моментот на настанот. 

Во случај ако е забележан пожар или друга елементарна непогода веднаш се 
пристапува кон задушување на пожарот, се известува надлежниот орган на 
Библиотеката и противпожарната служба. 

 
Член 16 

Заради трајно зачувување и користење на библиотечниот фонд, Библиотеката е 
должна истиот да го чува во услови и со примена на современи технички средства што 
обезбедуваат негова  целосна и ефикасна заштита. 

 
Член  17 

Овој  правилник влегува во сила од 01.01.2013 год.  
 
 

Претседател на Управен одбор, 
Вилма Јованова 


