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РЕВИЗИЈА И ОТПИС МОНОГРАФСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА 
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ 

Сажетак: Процес ревизије у библиотекама дефинисан је Законом о 
библиотечко-информационој делатности и Правилником о инвента-
рисању, обради, ревизији и отпису библиотечко-информационе грађе 
и извора. Ревизија фонда у библиотекама с једне стране представља 
законску обавезу, а с друге даје прецизан увид у стање фонда, допри-
носи његовој актуелности, отвара тако драгоцен простор за смештај 
нових публикација. У раду су представљена искуства стечена приликом 
рада на аутоматизованој ревизији фонда Народне библиотеке Ужице 
у новом Kобис окружењу. Она могу користити библиотекама које ће 
на овај начин вршити ревизију својих фондова у наредном периоду. 
Циљ рада је понудити начине решавања дилема и недоумица које могу 
настати у појединим фазама процеса аутоматизоване ревизије. Захва-
љујући погодностима новог Cobiss/Inventar окружења ова ревизија је 
најтемељнија до сада и најверније одражава стање фонда. 

Кључне речи: Ревизија у библиотекама,  COBISS3 Инвентар, отпис, 
расход, Народна библиотека Ужице.

Увод

Ревизија библиотечких фондова је један од најкомплексни-
јих и најважнијих послова у свакој библиотеци, без обзира на тип 
библиотеке или врсту грађе коју поседује. Поједини теоретичари 
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библиотекарства ревизију дефинишу као „систематски преглед у 
циљу утврђивања шта у књижном фонду недостаје од инвентари-
саног библиотечког материјала (тријерисање, тј. чишћење фонда 
од непотребних публикација, комплетирање дела, и др.)”1. Други 
аутори је сагледавају као „прави корак за освежење, како библи-
отечких просторија, тако и библиотечког фонда”2, док трећи 
наглашавају да је „библиотечки материјал друштвена својина те 
је његова ревизија нужна контрола чувања”3. Ако библиотеке 
као „центри информација који омогућавају да све врсте знања 
и информација буду одмах на располагању корисницима”4 не 
испуњавају овај услов, који је прописан Манифестом за јавне 
библиотеке, који је издала IFLA/UNESCO, онда је увођење реви-
зије, као законске обавезе сваке библиотеке, нужно и оправдано. 
Поред њеног основног циља, а то је да се утврди право стање 
фонда упоређивањем физички присутних и задужених јединица 
грађе са стањем у књизи инвентара, „ревизијом се уочавају сви 
пропусти и неправилности у току рада, а такође се стиче и ком-
плетан увид у садржај фондова и степен њиховог коришћења”.5 
Ревизију фондова спроводе све установе које обављају библи-
отечко-информациону делатност. Она се темељи на „Закону о 
библиотечко-информационој делатности” (Службени гласник 
РС, бр. 58/2011), чл. 42 и 436 и „Правилнику 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).7 Може 

1  Коста Грубачић, Лексикон библиотекарства (Сарајево: Завод за издавање 
уџбеника, 1964), 231. 

2  „Revizija i otpis bibliotečke građe”, http://sjenica.rs/revizija-otpis-bibliotecke-
-grade/ (преузето 11. 6. 2021). 

3  Владимир Јокановић, Емил Поповић, Милош Стојановић, Мала југосло-
венска енциклопедија библиотекарства (Београд: Нова књига, 1988), 216. 

4  „IFLA/UNESCO Манифест за јавне библиотеке”, https://archive.ila.org/VII/
s8/unesco/Public_Library_Manifesto-sr.pdf (преузето 13.5.2021) 

5  Владимир Јокановић, Лепосава Чукић, Основи библиотекарства (Београд: 
Народна библиотека Србије, 1991), 51. 

6  Paragraf lex, https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-bibliotecko-informacio-
noj-delatnosti.html (преузето 13. 5. 2021). 

7  „Правилник о инвентарисању, обради, ревизији и отпису библиотечкo-ин-
формационе грађе и извора, као и вођењу евиденције о библиотечкo-ин-
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бити редовна и ванредна. Врсту, обим и метод ревизије, одређује 
начин вођења каталога и потреба установе.

На основу наведеног Закона и Правилника, руководилац 
установе доноси две одлуке:

−  Одлуку о спровођењу ревизије библиотечке грађе, која 
садржи: обим, временски оквир, начин рада са корисни-
цима током реализације ревизије и рок за достављање 
извештаја.

−  Одлуку о образовању комисије за ревизију, коју чине 
председник и најмање два члана, као и одлуку о форми-
рању радних група чија бројност зависи од потребе. 

На основу Одлуке руководиоца и поменутог Правилника, 
комисија саставља План ревизије фонда.

Народна библиотека Ужице (НБУ) реализовала је, током 
2021. године, редовну ревизију фонда монографских публикација 
на свим одељењима и у огранцима. Овим радом преноси искуства 
колегама у јавним библиотекама, чије су локалне базе података у 
Кобису (COBISS),8 с циљем да им олакша предстојеће ревизије. 

Избор метода и обима ревизије библиотечко-информационе 
грађе и извора НБУ

Ревизија библиотечко-информационе грађе и извора била 
је један од најсложенијих послова у библиотекама све до пове-
зивања библиотека на платформу Кобис, односно у национални 
библиотечко-информациони систем са узајамном каталогизаци-
јом и локалним базама података библиотека учесница у којима 
се одвија позајмица грађе. Добро испланиран поступак, извр-
шене неопходне припреме и изабран метод, остали су ипак битни 
услови да овај процес тече без већих проблема.

формационој грађи и изворима”, Службени гласник РС, бр. 47 (2013),  http://
www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/
pravilnik/2013/47/1/reg (преузето 12. 5. 2021). 

8  225 библиотека у Србији повезано је у национални библиотечко-инфор-
мациони систем са узајамном каталогизацијом, узајамном библиографско-
-каталошком базом података COBIB, нормативном базом података CONOR 
и другим функцијама. https://sr.cobiss.net/cobiss.htm (преузето 11. 6. 2021).  
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У Обрасцу за извођење инвентара у Кобис бази, који се под-
носи Националном Кобис центру (NCC), пре почетка ревизије 
потребно је одредити опсег инвентара односно обим ревизије. 
Одлучено је да предмет ревизије буде монографска грађа лоци-
рана на свим одељењима и огранцима. 

Одређени број библиотечко-информационих јединица НБУ 
није био обрађен у Кобис бази па је та чињеница одредила методе 
ревизије:

− помоћу књиге инвентара 

− помоћу бар-код читачa.

Ревизија необрађене грађе, вршила се помоћу књиге инвен-
тара. Процес се своди на „сравњивање стања постојеће библи-
отечко-информационе грађе и извора са подацима уписаним у 
књигу инвентара”.9 

Ревизија фонда унетог у електронски каталог врши се 
помоћу електронског бар-код читача, којим се региструју све 
јединице грађе физички присутне у фонду. Када програм покаже 
задужену, изгубљену и осталу грађу, која није очитана долази до 
„сравњивања стања колекција са стањем у бази података”.10 

 COBISS3 је трећа генерација програмске опреме за аутома-
тизацију библиотечког пословања и приступ различитим базама 
података коју развија и одржава Институт информационих зна-
ности из Марибора (IZUM). У сегменту Специјална окружења 
омогућава извођење инвентара с „ COBISS3 програмском опре-
мом у продукцијском окружењу, односно извођење тзв. онлајн 
инвентара”.11 Онлајн инвентар подразумева пописивање грађе 

9  „Правилник о инвентарисању, обради, ревизији и отпису библиотечкo-ин-
формационе грађе и извора, као и вођењу евиденције о библиотечкo-ин-
формационој грађи и изворима, Службени гласник РС, бр. 47 (2013),  http://
www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/
pravilnik/2013/47/1/reg (преузето 12. 5. 2021). 

10  Исто.
11  „Упутствa за извођење онлајн инвентара”, Регионални центар за библи-

отечко-информационе системе и информационе системе различитих 
делатности, ИЗУМ, (2021), http://home.izum.si/izum/e-prirucnici/Uputstva_
za_izvođenje_inventara/Uputstva_za_izvodenje_online_inventara.pdf (преу-
зето 19. 9. 2021)
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очитавањем бар-код налепница са јединица библиотечке грађе 
и извора која се евидентира у активни инвентар локалне базе 
података (у овом случају COBISS/NBU). Програм обрађује учи-
тане вредности и добијају се подаци о инвентару у форми исписа 
(број очитаних јединица, задужених код корисника, инвентарни 
мањак, и друго). 

Са аспекта квалитета и брзине извођења очитавања грађе 
у „Упутствима за извођење онлајн инвентара” препоручује се 
да библиотека током очитавања буде затворена за кориснике. 
„Будући да то није увек изводљиво, програмска опрема омогућује 
извођење инвентара и у библиотеци која је отворена за корисни-
ке”.12 

Овај поступак библиотека може почети кад испуни све 
услове које поставља Национални Кобис центар (NCC). 

Задаци Комисије и реализација Плана ревизије

По доношењу Одлуке о образовању Комисије за ревизију 
и именовању њених чланова, Комисија је направила План реви-
зије. Установљени су критеријуми за издвајање библиотечко-
-информационе грађе за отпис, по основу оштећености и неак-
туелности.

Правилником је предвиђено да Комисија по завршеној 
ревизији састави Записник уз који прилаже наративни Извештај 
и 4 листе на дефинисаним обрасцима:

Попис јединица библиотечкo-информационе грађе и извора 
које нису нађене на лицу места (Листа 1); 

Попис невраћених јединица библиотечко-информационе 
грађе и извора (Листа 2);

Попис дотрајалих и неупотребљивих јединица библиотеч-
ко-информационе грађе и извора (Листа 3);

Попис неактуелних јединица библиотечко-информационе 
грађе и извора (Листа 4).13 

12  Исто.
13  „Правилник о инвентарисању, обради, ревизији и отпису библиотечкo-ин-

формационе грађе и извора, као и вођењу евиденције о библиотечкo-ин-
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План рада Комисија је саставила са циљем добијања потреб-
них података, имајући у виду различите начине инвентарисања 
у Кобис бази, али и у књизи инвентара вођеној до преласка у 
електронски инвентар.

Према Плану, ревизија у НБУ се одвијала у четири фазе. 

У првој фази (децембар 2020 – јануар 2021) урађена је при-
према библиотечко-информационе грађе и извора за ревизију, а 
то је подразумевало следеће радње:

–  Прегледaне су и сређене јединице библиотечко-информа-
ционе грађе у оквиру постојећег система смештаја.

–  Публикације које се тренутно нису налазиле на свом 
месту уложене су у полице.

–  Према Правилнику НБУ о коришћењу библиотечко-ин-
формационе грађе извршено је потраживање од кори-
сника који су прекорачили рок позајмице.

–  На свим одељењима и у огранцима инвентарисана је грађа 
из старог фонда која остаје у Библиотеци, а претходно 
није била унета у COBISS/NBU базу.

–  У свим одељењима и огранцима издвојене су и пописане 
књиге које нису унете у електронски каталог, а дотрајале 
су, оштећене или неактуелне.

–  Према Закону о старој и реткој библиотечкој грађи 
(52/2011-10) фонд Завичајног одељења, легати, стара и 
ретка књига нису били предмет отписа.

–  Националном COBISS центру (NCC) упућен је захтев за 
извођење инвентара, након чега је ИЗУМ у продукционо 
окружење – COBISS/NBU бази отворио класу Inventar.

У другој фази (јануар – фебруар 2021), у сарадњи са Народ-
ном библиотеком Србије одржана је онлајн радионица „Реви-
зија у окружењу  COBISS3”. Запослени библиотекари су имали  

формационој грађи и изворима, Службени гласник РС, бр. 47 (2013),  http://
www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/
pravilnik/2013/47/1/reg (преузето 12. 5. 2021).
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прилику да се упознају са поступком и начином на који се одвија 
очитавање инвентарних бројева са бар-код налепница и унос 
података добијених током ревизије у  COBISS3 (листе инвентар-
них бројева библиотечко-информационе грађе и извора). Има-
јући у виду да НБУ као матична библиотека за Златиборски округ 
прати процесе рада у другим библиотекама у својој надлежности и 
предлаже мере за унапређење рада ради ефикасније организације, 
договорена је набавка по једног бежичног бар код читача у још 
три јавне библиотеке. Читачи ће се у наредном периоду издавати 
на реверс оној библиотеци која тренутно врши ревизију фонда. 

У међувремену је, на основу захтева библиотека, развијена 
нова верзија програмске опреме Кобис, која омогућава примену 
инвентара у продукцијском окружењу, без затварања библиотеке 
и аутономну примену инвентара. У том моменту је, на овај начин, 
било могуће извршити попис само за монографске публикације. 
После одржаног семинара покренута je нова Кобис платформа 
која омогућава потпуно самосталан рад, па није било потребе 
за тестном базом. Према сазнањима чланова Комисије Народна 
библиотека Ужице прва је библиотека у Србији која је Инвентар 
извршила на овај начин, па стечена искуства могу бити од кори-
сти библиотекама у окружењу и другим библиотекама у Кобис 
систему.

С обзиром на то да је већ одређен временски период у коме 
библиотека неће радити, о чему је обавештена и јавност, одлучено 
је да се ипак не ради са корисницима за време ревизије. Додатни 
разлог био је и тај што се користила и друга метода (помоћу 
књиге инвентара), као и то да се очитавање у овим условима 
врши неометано.

У трећој фази (фебруар – март 2021) по отварању класе  
COBISS3/Inventar попуњени су подаци о инвентару, дефинисане 
су локације које ће бити укључене, а обим је лимитиран на моно-
графске публикације. Овде треба напоменути да се обим ревизије 
може мењати до покретања Inventara. После тога ова могућност 
није доступна, па је зато потребно пажљиво анализирати и одре-
дити локације и врсте публикација које треба да буду предмет 
Инвентара.
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Слика 1. Подаци о Инвентару 

Слика 2. Дефинисање обима
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На C диску отворен је фолдер Inventura и подфолдер 
CHECK_DATA у који се смештају датотеке које тек треба учи-
тати. Други подфолдер HISTORY креира се програмски и у њему 
се могу пронаћи већ учитане датотеке.

     

Слика 3. Фолдер Инвентура

Препоручено је да датотеке буду насловљене према лока-
цији и сигнатури до које се стигло, као и очитавање до 1000 
инвентарних бројева, а све ради лакшег проналажења дупликата 
и могућих неправилности у очитавању. У пракси се Notepad++14 
програм показао ефикаснијим у односу на класичан Notepad, због 
могућности нумерисања линија и autosave функције корисне у 
случају нестанка струје, или сличних непредвиђених ситуација.

14  Notepad++ је бесплатан програм за едитовање текстуалних фајлова и 
писање кодa. Ради у Windovs окружењу и подржава неколико језика. Битне 
предности у односу на раније верзије програма су рад са табовима (могућ-
ност уређивања више фајлова истовремено) и нумерисање линија. 

Слика 4. Notepad++ датотека
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Као помоћ при аутономном раду са Инвентаром на распо-
лагању су видео презентација преведена на српски језик у којој 
је детаљно објашњен сам поступак рада,15 приручник16 и наравно 
комуникација са колегама из ВБС центра Народне библиотеке 
Србије.

У овој фази ревизије учествовали су сви запослени стручни 
радници. Оформљене су по три радне групе за рад у обе смене. 
Свака група бројала је по два члана, која су радила на различитим 
одељењима. Добром организацијом смањена је могућност пра-
вљења евентуалних грешака. Време између смена било је искори-
шћено за решавање недоумица, примопредају опреме и синхро-
низацију рада. Свака група на крају смене јасно је обележавала 
полицу до које је стигла у току рада, како би колеге које долазе 
после њих могле неометано да наставе. Чланови Комисије поред 
активног учествовања у очитавању књига вршили су координа-
цију између радних група. На крају смене датотеке са очитаним 
инвентарним бројевима у текстуалном формату достављане су 
председнику Комисије ради снимања на чврсти диск и учитавања 
у класу Инвентар. Најбоље је то урадити са једног рачунара који 
има добру интернет конекцију и стабилан рад. 

На почетку је постојала бојазан од евентуалних грешака у 
раду са Кобис Инвентаром, која је нестала после сазнања да је на 
новој  COBISS3 платформи могуће отворити нови Инвентар и у 
њега аутоматски учитати податке из претходног. 

Нови Кобис Инвентар омогућава уочавање неправилности 
у раду и стручној обради публикација, али и доприноси стварању 
реалне слике и стања у фонду библиотеке. Током рада у  COBISS3/
Inventar окружењу у сваком моменту били су доступни подаци о 
очитаним вредностима, позајмљеним књигама, као и о публика-
цијама које су истовремено задужене код корисника а налазиле су 

15  Online inventura, https://www.youtube.com/watch?v=vusnuZ6GZ-I&list=PLe
BQsIfZEzUMQPbxKYFRXVBSNrtvLUSM8 (преузето 21. 7. 2021).

16  „Упутствa за извођење онлајн инвентара”, Регионални центар за библи-
отечко-информационе системе и информационе системе различитих 
делатности, ИЗУМ (2021) http://home.izum.si/izum/e-prirucnici/Uputstva_
za_izvo%C4%91enje_inventara/Uputstva_za_izvodenje_online_inventara.pdf 
(преузето 21. 7. 2021).
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се на полици. У пољу 996/997 могу се вршити исправке (неодго-
варајућа подлокација, погрешан инвентарни број и друго), како 
би се у једном моменту добило право стање фонда. Све промене 
у овом пољу биће видљиве након затварања инвентара.

Уколико се за време рада на Инвентару укаже потреба за 
обрадом нових публикација, на располагању је могућност Додај 
инвентарисану грађу. Приликом употребе ове опције истовре-
мено се увећава укупан опсег инвентара и број очитаних једи-
ница. 

У сваком моменту може се проверити тренутни статус 
целокупног инвентара, као и статус појединих инвентарних 
бројева: подлокација, интерна ознака, неочитано, позајмљено, 
очитано, позајмљено и очитано, вишак. 

Слика 5. Тренутни статус у Инвентару

За реализацију треће фазе предвиђен је рок од месец дана. 
У почетку је императив била брзина очитавања. У пракси се 
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показало да приоритет треба да буде пажљиво очитавање и 
вођење евиденције о томе шта је урађено да би се број грешака  
смањио на минимум и лакше решавали евентуални проблеми 
са вишком и дупликатима. Захваљујући доброј организацији, 
предвиђене активности завршене су за 15 дана, а остатак времена 
искоришћен је за сређивање фонда и исправку уочених непра-
вилности. 

Претрагом у фонду, након спајања листа и конвертовања у 
Ексел табеле, пронађене су публикације које су:

–  два пута очитане,

–  идентичне публикације са истим инвентарним бројевима,

–  две различите публикације са истим налепницама, од 
којих је једна грешком налепљена на књигу којој не при-
пада.

 Проблем се решавао тако што је стање у фонду усклађено 
са стањем у COBISS/NBU бази. 

Такође, у очитаном вишку појавили су се инвентарни бро-
јеви публикација које нису пронађене у COBISS/NBU бази. Уочен 
је и случај да је цео библиографски запис за очитану књигу избри-
сан. Претпоставља се да је до оваквих случајева долазило прили-
ком умножавања поља 996/997, када је већ постојећи инвентарни 
број, за који је штампана налепница, грешком избрисан и заме-
њен другим. Такве публикације поново су унете у електронски 
каталог. 

Известан број очитаних публикација имао је статус задр-
жано на другом одељењу, па их је Инвентар третирао као вишак. 
Иако је књига физички враћена, програмски је била смештена 
на погрешном одељењу. Овај проблем је лако и брзо решен про-
наласком публикација на одељењима на којима су смештени и 
раздуживањем других одељења.

Очитани су инвентарни бројеви дотрајалих и неупотребљи-
вих, као и неактуелних јединица. Неопходни подаци о библио-
течкој грађи и изворима за Листе 3 и 4 добијени су укрштањем 
података из класе Грађа и поља 996/997 и сачуване су за коначни 
Извештај и предлог УО за отпис. Инвентарни бројеви који су 
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се нашли на наведеним листама нису учитани у онлајн инвен-
тар, па су се приказали у испису непронађених публикација (тзв. 
мањак) одакле су касније издвојене како би се установио тачан 
број јединица у мањку. 

У четвртој фази, по затварању Инвентара у  COBISS3 бази, 
Библиотека је наставила рад са корисницима, а Комисија са утвр-
ђивањем стварног стања фонда. 

Из  COBISS3/Inventarа добијен је податак о инвентарном 
мањку, тако да је већи део ове фазе процеса ревизије искоришћен 
за проверу добијених спискова. 

Мањак је показао:

–  Публикације које су физичком провером пронађене у 
фонду (прескочене приликом очитавања).

–  Већ обрађене публикације које нису имале бар-код налеп-
нице17 инвентарисане су други пут додељивањем новог 
инвентарног броја или старог са измењеним почетним 
цифрама (у случају када је инвентарни број публикације већ 
заузет у COBISS/NBU бази додељен јој је нови инвентарни 
број, а уколико су постојале две идентичне публикације са 
истим инвентарним бројевима једној су почетне цифре 00 
замењене са 09). Недостатак бар-код налепнице или недо-
вољно јасно видљив инвентарни број очигледно нису докази 
да се одређена публикација не налази у Кобис бази.

–  Пропратну грађу (CD/DVD) у књигама која није уочена 
и очитана, што је накнадно учињено. 

–  Одређени број публикација првобитно инвентарисаних 
као монографске, које су преинвентарисане у серијске. 
Најчешће се ради о зборницима радова и годишњацима 
који су првобитно били инвентарисани као монографске 
публикације, а при уносу у базу обрађени су и инвента-
рисани као серијске. 

–  Књиге које су пронађене по закључењу  COBISS3/Inventarа 

17  У периоду преласка из програма ISIS у програм COBISS2 Народна библи-
отека Ужице није поседовала штампач, ни бар-код налепнице за књиге. 
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(које су корисници вратили а нису биле задужене и сл.) 
накнадно су скинуте са листе предлога за отпис. 

Записник, Извештај и листе

Након што су добијени сви подаци потребни за израду 
Записника о ревизији и установљено право стање фонда, фор-
миране су листе библиотечко-информационе грађе која се Управ-
ном одбору предлаже за отпис. Приложен је и Извештај у коме је 
описан ток ревизије и образложен предлог грађе за отпис.

Дотрајала и неупотребљива, као и неактуелна грађа која 
није унета у Кобис базу, перманентно је издвајана из фонда и 
самим тим делимично припремљена за попис.

Очитани су инвентарни бројеви јединица грађе истог 
описа које су у Кобису. Неопходни подаци за попис изведени су  
поступком: 

COBISS3NBU – Фонд – Поља 996/997 – Прикази резултата 
приказивања – Уређивања приказа резултата претраживања – 
Додај (Додати рубрике потребне за испис наведене у Правилнику 
о ревизији: инв. бр, ид бр, аутор и наслов, место и година издања, 
цена). Резултат претраживања експортован је у Ексел табеле. 

Број физички дотрајалих и неупотрeбљивих јединица 
(Листа 3) чине јединице које нису унете у  COBISS3/NBU базу 
(необрађене) и јединице из  COBISS3/NBU базе, за које је проце-
њено да мерама техничке заштите не могу да се доведу у стање 
коришћења.

Укупан број неактуелних јединица (Листа 4) чине једи-
нице које нису унете у електронски каталог (необрађене) и 
јединице инвентарисане у  COBISS3/NBU бази за које је про-
вером утврђено да постоји већи број примерака од потреб-
ног или су неактуелне. Треба  напоменути да је један од 
важних статистичких параметара вредновања рада једне 
библиотеке управо коришћење грађе. Према националним 
стандардима је предвиђено да „годишњи обрт фонда моно-
графских публикација јавне библиотеке треба да износи  
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најмање два пута”.18 Отписану библиотечко-информациону грађу 
и изворе, по основу неактуелности, Библиотека је понудила 
Народној библиотеци Србије. Одабрани наслови су просле-
ђени НБС а преостала неактуелна грађа понудиће се другим  
библиотекама. 

Када су исцрпљени сви облици потраживања, а сходно 
Правилнику о ревизији, из евиденције о задужењу корисника, на 
основу застарелости, пописане су библиотечко-информационе 
јединице које нису враћене више од пет годинa. До 2013. године 
задуживање корисника у НБУ вршено је улагањем карте позај-
мљене књиге у евиденциони картон корисника. Већина задуже-
них публикација у картонима није била унета у  COBISS3/NBU 
базу па су, након провере у фонду и електронском каталогу, попи-
сане на листу 2 – невраћене „необрађене” јединице библиотеч-
ко-информационе грађе. Овој листи придружене су публикације 
невраћене до 2015. године извучене из Кобис базе једноставним 
поступком претраживања заузете грађе која није враћена дуже 
од пет година (Листа 2 – невраћене „обрађене”). Спајањем попи-
саних невраћених јединица из картона корисника са јединицама 
задуженим у  COBISS3/NBU бази које нису враћене више од пет 
година добијен је укупан број таквих публикација.19

Један део јединица које нису нађене на лицу места (Листа 
1) изгубили су корисници и замењене су публикацијама са новим 
инвентарним бројевима.

У коначном извештају од инвентарног мањка добијеног из  
COBISS3/Inventara одбијене су јединице које су претходно очи-
тане као предлог за отпис, по основу оштећености и неактуел-
ности. Тако је добијен такозвани „чист мањак” тј. број и подаци 
о јединицама које нису пронађене у фонду.

Поступак претраге такве врсте грађе је: Инвентар/Очита-

18  „Правилник о националним стандардима за обављање библиотечко-информа- 
ционе делатности”. Службени гласник РС, бр. 39 (2013) 

19  У пракси је било примера да библиотеке под појмом „невраћене” подра-
зумевају и све јединице грађе које су задужене код корисника у моменту 
ревизије. На овој листи треба да се налазе само књиге чији је рок враћања 
истекао пре 3 до 5 година.
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невредности/Претражи/Тренутни статус у Инвентару/Иза-
брати неочитано из падајућег менија/Излистати и са CTRL+A 
селектовати резултате. Добијене податке ископирати у Excel 
и наставити са даљом манипулацијом.

Слика 6. Претрага неочитаних јединица

Из исписа у COBISS3/Inventaru изведени су подаци о број-
ном стању фонда монографских публикација, коме је придружен 
списак грађе која није инвентарисана, а за коју је процењено да 
треба да остане у фонду НБУ и да накнадно буде унета у елек-
тронски каталог. Изводећи наведене поступке добијено је стварно 
стање фонда. 

Расходовање и отпис 

Након провере целокупног фонда, у овом случају моно-
графских публикација, утврђивања физичког и бројчаног стања, 
Комисија је дужна да састави записник о спроведеној ревизији. 
Образац записника као и обрасци листа за попис јединица библи-
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отечко-информационе грађе и извора, саставни су део Пра-
вилника.20 Следеће фазе су расходовање и отпис библиотечког  
материјала. Критеријуми на основу којих се врши расходовање 
су: физичко оштећење грађе, неактуелност, застарелост задужења 
и грађа која приликом ревизије није пронађена, а не постоји 
материјални траг где би могла бити.21 Управни одбор, као орган 
управљања библиотеком, у договору са руководиоцем установе 
(директором, управником) и председником Комисије за ревизију, 
доноси Одлуку о отпису пописаних јединица библиотечко-ин-
формационе грађе и извора по наведеним критеријумима. Према 
Одлуци одређене јединице грађе искључују се из књиге инвен-
тара, променом статуса у бази и прописаном ознаком у руком 
вођеној или штампаној књизи инвентара. 

На основу искустава других библиотека истог или слич-
ног типа, препоруке Народне библиотеке Србије о начину про-
цене вредности књига које се отписују, а за које није постојала 
набавна вредност, и усмене комуникације са Образовним инфор-
матором, Комисија је предложила просечну процењену вред-
ност књига које се отписују. Рачуноводствена служба усклађује 
стање из инвентара и књиговодственог стања са реалним ста-
њем након извршене ревизије, чиме се добија материјална вред- 
ност фонда.

Закључак 

Циљ ревизије био је да се утврди стварно бројчано и 
физичко стање инвентарисане монографске грађе у Народној 
библиотеци Ужице. Услед честих промена законске регулативе, 
започетих а недовршених ревизија у претходном периоду, еле-
ментарних непогода, вођења више књига инвентара, затварања 

20  „Правилник о инвентарисању, обради, ревизији и отпису библиотечкo-
-информационе грађе и извора, као и вођењу евиденције о библиотечкo-
-информационој грађи и изворима”, Службени гласник РС, бр. 47 (2013),  
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/
ministarstva/pravilnik/2013/47/1/reg (преузето 12. 5. 2021).

21  Стара и ретка библиотечка грађа као културно добро не могу се отписати, 
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-staroj-retkoj-biblioteckoj-gradji.html 
(преузето 12. 6. 2021).
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огранака, чији је фонд поклоњен школама а да промена стања 
у инвентару није еведентирана, стање инвентара није одгова-
рало стварном стању фонда. Према сазнањима чланова Комисије 
усвојених на семинарима и радионицама22 већина библиотека у 
Србији имала је сличне проблеме током ревизије. 

С обзиром на то да законска регулатива од 2011. године 
не помиње годишњи отпис као могућност која је у претходном 
периоду коришћена да се редовно излучује оштећена и неакту-
елна грађа, нова аутономна  COBISS3/Inventar платформа отвара 
могућности да се ревизије раде у краћим размацима. Услуге, 
односно активности ИЗУМА битно су смањене. Библиотеке 
које раде Инвентар добиле су више задужења, али и много већу 
контролу током целог процеса ревизије. Чак и након затварања 
актуелног Инвентара могуће је вршити провере статуса одређе-
них публикација у инвентару.

Захваљујући погодностима Кобис платформе, овогодишња 
ревизија најтемељнија је до сада и најверније одражава стање фонда 
НБУ. Она је показала грешке прављене у раду током библиограф-
ско-каталошке обраде, смештаја и позајмице. Проналажење непра-
вилности и њихово исправљање допринеће савеснијем и темељни-
јем раду, а све у циљу ефикаснијег пословања. Пракса је показала 
да би рад јавних библиотека био знатно олакшан када би законски 
било омогућено и да се врши годишњи отпис оштећене грађе.
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Revision and Write-Of of the Monographic Publications
  of the Public Library of Užice

Summary:  he process of the revision in libraries is deined by the Law on
Library and Information Activities and the Rulebook on Inventory, Pro-
cessing, Revision and Write-Of of Library and Information Materials and
Sources. he revision of the fund in libraries on the one hand is a legal
obligation and on the other hand gives a precise insight into the state of
the fund, contributes to its relevance, opens such a valuable space for new
publications.he paper presents the experiences gained during the work
on the automated revision of the holdings of the Public Library of Užice in
the new Cobiss environment. hey can be use by libraries that will revision
their funds in this way in the coming period. he aim of this paper is to
ofer ways to resolve dilemmas and doubts that may arise in certain phases
of the automated revision process. hanks to the beneits of the new Cobiss  /
Inventory environment, this revision is the most thorough to date and most
accurately relects the state of the fund.

Keywords:  Revision in libraries, COBISS3 Inventory, Public Library of Užice.
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