
 

 

 

                                                    

 

 

  

 

У складу са Законом о библиотечко-информационој делатности ("Службени гласник РС" бр. 

52/11) и Правилником о програму стручних испита у библиотечко-информационој делатности, 

начину њиховог полагања и висини накнаде за рад Комисије за полагање стручних испита 

("Службени гласник РС" бр. 123/12), Библиотека Матице српске организује полагање стручног 

испита у библиотечкој делатности за све библиотеке у Војводини у новембарском испитном року 

2017. године.  

Испит почиње 27. новембра 2017. године полагањем предмета Каталогизација и 

предметна и стручна класификација (усмени испит и практична провера знања у области 

библиографске обраде, класификације и формирања каталога).  

Ради припреме кандидата за што успешније савлађивање програма стручног испита, 

Библиотека Матице српске организује два припремна семинара. Инструктивни семинар биће 

одржан од 9. до 13. октобра 2017. године у просторијама Библиотеке Матице српске. 

Консултативни семинар биће одржан од 13. до 17. новембра 2017. године.  

Библиотека, односно установа у којој је кандидат запослен, у сагласности са 

кандидатом, подноси пријаву за полагање стручног испита. Пријаву за полагање стручног 

испита може да поднесе и сам кандидат, по основу члана 8. став 2. Правилника. 

 Пријаве се подносе најкасније до 29. септембра 2017. године 

Пријава се подноси на обрасцу који Вам у прилогу достављамо. 

Пријава за полагање стручног испита, оверена и заведена у деловодном протоколу 

установе, подноси се на адресу:     

              Комисија за полагање стручног испита 

             Библиотека Матице српске 

             21000 Нови Сад 

             Матице српске 1 
 

 Уз пријаву за полагање стручног испита потребно је доставити: 

1. оверену копију дипломе о стеченом степену образовања; 

2. потврду установе у којој је кандидат запослен, или је на практичном раду по 

било ком другом основу, о дужини стручног оспособљавања и практичног рада у 

библиотечко-информационој делатности; 

3. доказ о уплати средстава на име трошкова полагања стручног испита. 

 Кандидати који полажу посебан део стручног испита (претходно су положили стручни 

испит по програму за књижничара) дужни су да приложе и копију уверења о положеном 

стручном испиту. 

 Број: 10-1035                     

Датум: 25. август 2017.                                                



 Кандидат може приступити полагању стручног испита ако испуњава прописане услове за 

полагање стручног испита и ако су уз пријаву достављени наведени документи. 

 Кандидати са високом, односно вишом стручном спремом имају обавезу израде писменог  

рада из једног од предмета који се полаже на стручном испиту. Кандидат је дужан да благовремено 

одабере тему за писмени рад (најбоље је ако то уради пре подношења пријаве). Полазећи од 

предлога кандидата, испитивач за одређени предмет одређује наслов теме и даје потребне 

инструкције кандидату за израду писменог рада. Кандидат доставља писмени рад најкасније 7 дана 

пре почетка стручног испита, односно до 20. новембра 2017. године. 

 Трошкове полагања стручног испита сноси институција у којој је кандидат запослен и она 

износи за кандидата са: 

 - средњом стручном спремом                                            8.200.00 динара 

 - вишом и високом стручном спремом                          10.200.00 динара 

 - посебни део стручног испита                                           8.200,00 динара 

 

 Уплату треба извршити на жиро рачун Библиотеке Матице српске број 840-151668-54, пре 

подношења пријаве за полагање стручног испита. 

 Молимо Вас да кандидате ваше установе и других установа у вашој општини и округу 

обавестите о садржини овог дописа и придржавате се рокова. 

 Очекујемо да се и матичне библиотеке ангажују у оквиру своје надлежности на припреми 

кандидата за што успешније полагање стручног испита, у остваривању непосредне сарадње са 

општинским и другим библиотекама, као и при стицању увида о кандидатима који су обавезни да 

полажу стручни испит. 

 Правилник о програму стручних испита у библиотечко-информационој делатности, начину 

њиховог полагања и висини накнаде за рад Комисије за полагање стручних испита ("Службени 

гласник РС бр. 123/12"), Одлука о трошковима полагања, формулари за пријаву, распоред семинара 

и испита налазе се на сајту Библиотека Матице српске http://www.bms.rs/. 

 За све информације можете се обратити Одељењу за матичне послове Библиотеке Матице 

српске, на телефоне: 021/529-749 

          021/525-859 или 

          021/420-199, локали 276 и 277  

 

 

 


