
Извод из Програма пословања Народне библиотеке Бор за 2016. 
(одлука УО бр. 490/1 од 08.12.2015)  
 
Ценовна стратегија: 
 

У 2016. цена чланарине ће бити: 
За одрасле: појединачна годишња чланарина  600 дин., полугодишња чланарина  400 дин.,                                            
                     месечна чланарина  200 дин., дневна чланарина  100 дин. 
За децу: појединачна годишња чланарина   400 дин., полугодишња чланарина 250 дин.,                                       
               месечна чланарина  200 дин., дневна чланарина  100 дин. 
Двојна чланарина (коришћење библиотеке и у селу и у граду): одрасли  600 дин.; деца  400 дин. 
Породична чланарина (сви чланови породице колико год да их има):  1000 дин. 
У огранцима НБ Бор: појединачна годишња чланарина  400 дин.,                                                              
                                        полугодишња чланарина  250 дин., месечна чланарина  200 дин.,                                                             
                                        дневна чланарина  100 дин. 
Сви студенти имају попуст који износи 50% од годишње чланарине за одрасле, значи 300 дин. 
Колективно годишње учлањење: деца – група од 10 по појединачној цени од 250 дин.;  
                                                             одрасли – група од 10 по појединачној цени од 400 дин. 

 
Дани попуста на годишњу чланарину у износу од 25% (одрасли 450 дин, деца 300 дин)   

☺јануар – од 4. до 15. – новогодишњи и божићни (за све узрасне категорије) 
☺фебруар – 15. поводом Дана заљубљених пада у недељу (за све узрасне категорије);  
                      од 22. до 26. Недеља пријатељства (за све узрасне категорије) 
☺март – 8. Дан жена (за даме);  
☺април – ускршњи од 25. до28. (за све узрасне категорије); 
                  за Светски дан књиге 23. априла (за све узрасне категорије);  
☺мај – 16. поводом Међународног дана породице (само за породично чланство) 
☺септембар – 8. Светски дан писмености (за све узрасне категорије) 
☺октобар – 1. Међународни дан старијих особа (само за пензионере);  
                      од 3. до 8. – Дечја недеља (само за децу)   
☺новембар – 21. поводом Светски дан детета (само за децу) 
☺децембар – од 26. до 31. – новогодишњи (за све узрасне категорије) 
 

Бесплатне категорије корисника: сва деца до другог разреда основне школе; незапослени са 
евиденције Националне службе за запошљавање; добровољни даваоци крви (тј. они који су дали крв у 
текућој и претходној години); донатори органа; труднице и породиље; учесници манифестацује 
Златна свадба; штићеници куба „Мозаик“, запослени у ЈП ШРИФ Бор, сарадници часописа 
Бележница, школски библиотекари борских основних и средњих школа, и други који су помагали 
рад библиотеке. 

 
 Коришћење сале за програме, када су у питању комерцијални програми (1 сат – 2000 дин, 
уколико се користи опрема библиотеке – 3000 дин. по сату) 
 
 Услуга умножавања библиотечке грађе и садржаја сa интернета:  
фотокопирање и штампање – 10 динара (до 10 страна), преко 10 страна 15 дин.;  
фотокопирање и штампање фотографије – 20 динара;  
нарезивање на диск – 60 динара (ако је диск библиотечки 100 дин.);  
скенирање – 60 динара по страни.  

 
Цена превода са енглеског, француског и италијанског језика једне стране текста А4 

формат, фонт 12 је 200 – 400 динара у зависности од врсте текста. 
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директор Народне библиотеке Бор 


