
План јавних набавки за 2017. годину 
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА БОР

Обухвата: Датум усвајања:

Годишњи план јавних набавки 12:00:00 AM
Измена број: 299 12:00:00 AM

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум
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Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе
По „Стандарду за набавку библиотечке грађе у 2017. г. за општинске библиотеке“, прописаном од Народне библиотеке Србије, а у складу са 
Законом о библиотечкој делатности (чл. 27) за НБ Бор, с обзиром на број становника у општини, нужно је да се књижни фонд годишње принови 
куповином за 4.500 књига (просечна цена 700 дин) и 30 наслова периодике (просечна цена 5.000 дин. за наслов годишње). По овом Стандарду 
библиотеци је потребно за куповину књига и часописа и новина 3.350.000 дин.Поступак јавне набавке мале вредности.
Поштујући поступак ЈНМВ НББ ће покренути поступак за цео износ који је опредељен финансијским планом за 2017., тј за 1.500.000 са пдв-ом.
Нужно је да се књижни фонд годишње принови куповином за 4.500 књига (просечна цена 700 дин) и 30 наслова периодике (просечна цена 5.000 
дин. За наслов годишње).

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Књиге за библиотеке1,363,636

По годинама: 
2017-1,363,636

Књиге за библиотеке

ОРН:
22113000    

5151211,363,636 1,500,000
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2017
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2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2018

Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе
У складу са Законом о енергетици, сви крајњи купци електричне енергије имају право да слободно бирају свог снабдевача на тржишту, а ускладу са
 њим, од 1. јануара 2015. право на јавно снабдевање по ценама које регулише Агенција за енергетику, имају само домаћинства и мали купци, с тим 
што су: мали купци електричне енергије - крајњи купци (правна лица и предузетници) који имају мање од 50 запослених, укупан годишњи приход у 
износу до 10 милиона евра у динарској противвредности, чији су сви објекти прикључени на дистрибутивни систем електричне енергије напона 
нижег од 1kV и чија је потрошња електричне енергије у претходној календарској години до 30.000kWh; Са тим да је потрошња НББ у 2015. била 
већа од 30.000 kWh, неопходно је покренути поступак ЈНМВ у 2017. Поступак јавне набавке мале вредности.
Са тим да је потрошња НББ у 2016. била већа од 30.000 kWh, неопходно је покренути поступак ЈНМВ у 2017.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Електрична енергија518,553

По годинама: 
2017-518,553

Електрична енергија

ОРН:
09310000    

421211518,553 622,264

услуге 402,073
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Измена износа је резултат Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Бор за 2017. бр. 400-128/2017-III-01 од 7.8.2017. Ребаланс 2. 
Износ на који се односи поступак јавне набавке мале вредности је тај из разлога што је износ од 457.250,00 са ПДВ - ом који је био предвиђен 
планом набавки на које се закон не примењује умањен за извршење у износу од 134.970,00 са ПДВ - ом, а накнадно увећан На основу уговора 
Министарства културе и информисања о суфинансирању пројекта под називом Разлистани Цветник број 451-04-778/2017-03 од 11. 5. 2017. године, 
наш број 78 од 11. 5. 2017. године, и решења о преносу средстава број 451-04-778/2017-03 од 5. 6. 2017. године, наш број 130 од 7. 9. 2017. године 
у износу од 120.000,00. Измена износа је резултат Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Бор за 2017. бр. 400-173/2017-III-01 од 
13.9.2017.
НББ је регистрована за издавачку делатност. Она је резултат различитих програма Народне библиотеке Бор који проистичу из специфичности 
библиотечко-информационе делатности и из основне делатности библиотеке. Свака публикација резултат је потпуно независног програма 
библиотеке и зато је потребно независно је и посматрати: 
- БЕЛЕЖНИЦА је часопис који излази 2 пута годишње у пролеће и у јесен (тираж 300) већ 15 година, прати актуелна дешавања у библиотекарству, 
књижевности и култури и различите завичајне теме. 
- Књига у библиотеци РАЗБОР последица је конкурса који се сваке године расписује за најбољи рукопис завичајног аутора – дакле, редовна 
активност – програм НББ –  те је на почетку године немогуће планирати њен обим пошто је немогуће знати да ли ће бити изабран за штампу, као 
најбољи рукопис, неки роман од 200 страна или збирка песама од 70.                                                                                                                                
Или у библиотеци Oстала издања у случају да ни један од текстова не одговара захтеву РАЗБОРА.                                                                               
                                                             „О рударској култури у Бору – традиција као подстрек“ ауторке Живке Ромелић у тиражу од 500 примерака.
Због свега овога немогуће је на почетку године знати обиме публикација и урадити набавку ових услуга. Набавка ће се реализовати како која 
публикација буде припремљена за штампу па се, самим тим, буде знао и њен обим. Измена износа је резултат Одлуке о изменама и допунама 
одлуке о буџету општине Бор за 2017. бр. 400-128/2017-III-01 од 7.8.2017. Ребаланс 2. Износ на који се односи поступак јавне набавке мале 
вредности је тај из разлога што је износ од 457.250,00 са ПДВ - ом који је био предвиђен планом набавки на које се закон не примењује умањен за 
извршење у износу од 134.970,00 са ПДВ - ом, а накнадно увећан На основу уговора Министарства културе и информисања о суфинансирању 
пројекта под називом Разлистани Цветник број 451-04-778/2017-03 од 11. 5. 2017. године, наш број 78 од 11. 5. 2017. године, и решења о преносу 
средстава број 451-04-778/2017-03 од 5. 6. 2017. године, наш број 130 од 7. 9. 2017. године у износу од 120.000,00. Измена износа је резултат 
Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Бор за 2017. бр. 400-173/2017-III-01 од 13.9.2017.
Поступак јавне набавке мале вредности.
Због свега овога немогуће је на почетку године знати обиме публикација и урадити набавку ових услуга. Набавка ће се реализовати како која 
публикација буде припремљена за штампу па се, самим тим, буде знао и њен обим. Измена износа је резултат Одлуке о изменама и допунама 
одлуке о буџету општине Бор за 2017. бр. 400-128/2017-III-01 од 7.8.2017. Ребаланс 2. Износ на који се односи поступак јавне набавке мале 
вредности је тај из разлога што је износ од 457.250,00 са ПДВ - ом који је био предвиђен планом набавки на које се закон не примењује умањен за 
извршење у износу од 134.970,00 са ПДВ - ом, а накнадно увећан На основу уговора Министарства културе и информисања о суфинансирању 
пројекта под називом Разлистани Цветник број 451-04-778/2017-03 од 11. 5. 2017. године, наш број 78 од 11. 5. 2017. године, и решења о преносу 
средстава број 451-04-778/2017-03 од 5. 6. 2017. године, наш број 130 од 7. 9. 2017. године у износу од 120.000,00. Измена износа је резултат 
Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Бор за 2017. бр. 400-173/2017-III-01 од 13.9.2017.

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Измена број: 299; усвојена: 12:00:00 AM; план: Годишњи план јавних набавки од 12:00:00 AM; поступак: ДОДАТ
Образложење: Измена износа је резултат Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Бор за 2017. бр. 400-128/2017-III-01 од 7.8.2017. Ребаланс 2. Износ на који се односи 
поступак јавне набавке мале вредности је тај из разлога што је износ од 457.250,00 са ПДВ - ом који је био предвиђен планом набавки на које се закон не примењује умањен за извршење
 у износу од 134.970,00 са ПДВ - ом, а накнадно увећан На основу уговора Министарства културе и информисања о суфинансирању пројекта под називом Разлистани Цветник број 451-
04-778/2017-03 од 11. 5. 2017. године, наш број 78 од 11. 5. 2017. године, и решења о преносу средстава број 451-04-778/2017-03 од 5. 6. 2017. године, наш број 130 од 7. 9. 2017. године 
у износу од 120.000,00. Измена износа је резултат Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Бор за 2017. бр. 400-173/2017-III-01 од 13.9.2017.

Услуге штампања и испоруке публикација402,073

По годинама: 
2017-402,073

Услуге штампања и испоруке публикација

ОРН:
79823000    

423413322,280 292,982
423413120,000 109,091

Страна 2 од 3Датум штампе: 9/20/2017 Апликација Управе за јавне набавке 



Место и датум: М.П.

ВЕСНА  ТЕШОВИЋ

Овлашћено лице:

ВЕСНА ТЕШОВИЋ

Одговорно лице:
_______________________________

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 299; усвојена: 12:00:00 AM; план: Годишњи план јавних набавки од 12:00:00 AM
Измена износа је резултат Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Бор за 2017. бр. 400-128/2017-III-01 од 7.8.2017. Ребаланс 2. Износ на који се односи поступак јавне набавке мале 
вредности је тај из разлога што је износ од 457.250,00 са ПДВ - ом који је био предвиђен планом набавки на које се закон не примењује умањен за извршење у износу од 134.970,00 са ПДВ - ом, а 
накнадно увећан На основу уговора Министарства културе и информисања о суфинансирању пројекта под називом Разлистани Цветник број 451-04-778/2017-03 од 11. 5. 2017. године, наш број 78 од 
11. 5. 2017. године, и решења о преносу средстава број 451-04-778/2017-03 од 5. 6. 2017. године, наш број 130 од 7. 9. 2017. године у износу од 120.000,00. Измена износа је резултат Одлуке о 
изменама и допунама одлуке о буџету општине Бор за 2017. бр. 400-173/2017-III-01 од 13.9.2017.
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