
Редни број

Процењена 
вредност 

(укупно по 
годинама)

Врста 
поступка Напомена

Износ Конто

Покретања 
поступка

Закључења 
уговора

Извршења 
уговора

2.486.305,00 2.154.860,61

1.704.405,00 1.493.095,45

1

70.000,00 70.000,00 421513                                                                                                                                                                                                                                                          
осигурање опреме

Члан 39. 
став 2

јануар 2016 
године

јануар - 
фебруар 2016 
године

 јануар 2017 
године

01 - 70.000,00

Програмска класификација Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

2

32.000,00 32.000,00 421521                                                                                                                                                                                                                                                          
осигурање 
запослених

Члан 39. 
став 2

јануар 2016 
године

јануар - 
фебруар 2016 
године

 јануар 2017 
године

04 - 32.000,00

Програмска класификација Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

3

20.000,00 16.666,67 421622                        
закуп 

административне 
опреме

Члан 39. 
став 2

јануар 2016 
године

јануар - 
децембар 

2016 године

децембар 
2016 године

01 - 20.000,00

Програмска класификација Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

4

5.000,00 4.166,67 423191
административне 

услуге

Члан 39. 
став 2

јануар 2016 
године

јануар - 
децембар 

2016 године

децембар 
2016 године

04 - 5.000,00

Програмска класификација Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе
79.200,00 66.000,00 423212

услуге за 
одржавање 
софтвера

Члан 39. 
став 2

јануар 2016 
године

јануар - 
децембар 

2016 године

децембар 
2016 године

01 - 79.200,00

5

58.400,00 48.666,67 423212
услуге одржавања 

софтвера

Члан 39. 
став 2

јануар 2016 
године

јануар - 
децембар 

2016 године

децембар 
2016 године

01 - 52.000,00
04 - 6.400,00

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности

Неопходно је обезбедити континуирано осигурање опреме и запослених; Процена вредности је рађена на основу обавезе уговорене 2006. 
Важност Полисе траје до 20.01.2016. Процењена вредност је утврђена на основу анализе ценовника потенцијалних понуђача на тржишту 
до којих се дошло преко интернета и телефонским разговором. Неопходно склапање новог уговора.

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности

Услуге фотокопирања

У пракси међубиблиотечке позајмице дешава се да нека библиотека, због својих правила, уместо књиге пошаље фотокопију дела текста 
који је нашем кориснику потребан. Уз такву фотокопију стиже и рачун за услугу коју су извршили.

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Предмет набавке/ ОРН
Планирана средства у буџету/ Фин. 

плану (без ПДВ-а) Оквирни датум

УКУПНО

Услуге

Осигурање опреме

Услуге одржавања 
рачуноводственог програма  

Неопходно је обезбедити континуирано осигурање опреме и запослених; Процена вредности је рађена на основу обавезе уговорене 2006. 
Важност Полисе траје до 20.01.2016. Процењена вредност је утврђена на основу анализе ценовника потенцијалних понуђача на тржишту 
до којих се дошло преко интернета и телефонским разговором. Неопходно склапање новог уговора.

Осигурање запослених

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности

Фотокопир апарат НББор је купљен као полован 2006. године, са обзиром да више није исплативо његово сервисирање, као најјефтиније 
алтернативно решење понуђено нам је закуп фотокопир апарата са свим годишњим сервисима и тонерима за ову суму која је вишеструко 
мања од куповине новог. Процењена вредност је утврђена на основу анализе ценовника потенцијалних понуђача на тржишту до којих се 
дошло преко интернета и телефонским разговором

Закуп адмунистративне опреме

Услуге одржавања програма и 
рачунарске мреже који омогућава 
функционисања библиотечке 
делатности 

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности



Редни број

Процењена 
вредност 

(укупно по 
годинама)

Врста 
поступка Напомена

Износ Конто

Покретања 
поступка

Закључења 
уговора

Извршења 
уговора

Предмет набавке/ ОРН
Планирана средства у буџету/ Фин. 

плану (без ПДВ-а) Оквирни датум

УКУПНО 32.800,00 27.333,33 423212
услуге одржавања 

софтвера

Члан 39. 
став 2

јануар 2016 
године

јануар - 
децембар 

2016 године

децембар 
2016 године

01 - 32.800,00

Програмска класификација Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

6

40.000,00 40.000,00 423321
котизација за 
семинаре

Члан 39. 
став 2

јануар 2016 
године

јануар - 
децембар 

2016 године

децембар 
2016 године

01 - 30.000,00
04 - 10.000,00

Програмска класификација Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

7

70.000,00 70.000,00 423399
остали издаци за 

стручно 
образовање

Члан 39. 
став 2

јануар 2016 
године

јануар - 
децембар 

2016 године

децембар 
2016 године

01 - 70.000,00

20.000,00 20.000,00 423399
остали издаци за 

стручно 
образовање

Члан 39. 
став 2

јануар 2016 
године

јануар - 
децембар 

2016 године

децембар 
2016 године

01 - 20.000,00

Програмска класификација Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

8

350.000,00 318.181,82 423413
услуге штампања 
публикација

Члан 39. 
став 2

фебруар 2016 
године

фебруар - 
децембар 

2016 године

децембар 
2016 године

01 - 350.000,00

Поштовање Закона о библиотечко-информационој делатности и Закона о раду као и Правилника о сталном стручном усавршавању у 
библиотечко- информационој делатности ("Службени гласник РС” бр.18/13)  налажу и континуирано стручно образовање. Понекад је 
учешће на неком семинару или стручном скупу условљено плаћањем котизације чију висину одређује организатор. 

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности

Котизација за семинаре

НББ има 27 умрежених рачунара. 24 рачунара су у служби библиотечко-информационе делатности и ту мрежу као и библиотечки 
електронски програм одржава аутор програма. Од 1995. када је овај програм поклоњен НББ, плаћа се сваке године аутору програма преко 
рачуна. У служби рачуноводства су 3 рачунара, а одржавање рачуноводственог програма плаћа се аутору програма преко рачуна. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализа  цена услуга из претходних година, а пошто се ове услуге плаћају ауторима програма, 
који једини могу да их обављају, износ одређују они имајући обзира према финансијским моћима библиотеке која сваке године има за ове 
намене исти, лимитирани износ, који не прати раст цена на мало као и пројектом Пеглање преко дугмића из 2014. године купљени су 
легални софтвери (антивирус програми и оперативни програми и програми за обраду текста и слика) за које се плаћа годишње 
одржавање.Процењена вредност је утврђена на основу анализе ценовника потенцијалних понуђача на тржишту до којих се дошло преко 
интернета и телефонским разговором

Чланарина за COBISS

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности

Чланарина у ЗМБС

Услуге одржавања антивирус, 
оперативних програма и програма 
за обраду текста и слике

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности

Од 2005. Библиотека је укључена у систем узајамне каталогизације Народне библиотеке Србије – пројекат Виртуелне библиотеке Србије, 
уз коришћење библиотечког програма COBISS. Чланарина се плаћа на основу рачуна који се добија од Народне библиотеке Србије. НББ је 
чланица удружења: Заједнице матичних библиотека Србије. Висину чланарине на годишњем нивоу одређују њихови Управни одбори.

Бележница, часопис за 
библиотекарство, књижевност и 
културу (два пута годишње);
5. књига у библиотеци РАЗБОР



Редни број

Процењена 
вредност 

(укупно по 
годинама)

Врста 
поступка Напомена

Износ Конто

Покретања 
поступка

Закључења 
уговора

Извршења 
уговора

Предмет набавке/ ОРН
Планирана средства у буџету/ Фин. 

плану (без ПДВ-а) Оквирни датум

УКУПНО

Програмска класификација Пројекат 1201-П1 Библиотека издавач

9

50.000,00 41.666,67 423419
остале услуге 
штампања

Члан 39. 
став 2

јануар 2016 
године

јануар - 
децембар 

2016 године

децембар 
2016 године

01 - 50.000,00

Програмска класификација Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

10

50.000,00 41.666,67 423420
услуге 

информисања 
јавности и односи 
са јавношћу

Члан 39. 
став 2

јануар 2016 
године

јануар - 
децембар 

2016 године

децембар 
2016 године

01 - 50.000,00

Програмска класификација Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

11

78.005,00 70.913,64 423421
услуге 

информисања 
јавности

Члан 39. 
став 2

фебруар 2016 
године

фебруар - 
фебруар 2017 
године

фебруар 2017 
године

01 - 68.905,00
04 - 9.100,00

Програмска класификација Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

12

80.000,00 66.666,67 423431                                                                                                                                                                                                                                                          
услуге рекламе и 
пропаганде

Члан 39. 
став 2

март 2016 
године

март - 
децембар 

2016 године

децембар 
2016 године

01 - 65.000,00
04 - 15.000,00

Програмска класификација Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности

Разлог и оправданост набавке је у основној делатности библиотеке, да корисницима омогући читање дневне штампе.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе ценовника потенцијалних понуђача на тржишту до којих се дошло преко интернета, а 
дефинитивно ће се знати када се дистрибутерима упути позив за достављање понуда.

Материјал за оглашавање: 
Плакати, лифлети, каталози и 
остало...
Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности

Сваку изложбу дигитализоване грађе прати материјал којим се она оглашава и који посетиоци изложбе могу узети и понети са собом. 
Најмања процењена вредност добијена је на основу телефонског разговора са фирмама које се у Бору баве пружањем услуге дигиталне 
штампе.

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности

Од 2008. године НББ реализује сваке године по 2 велике изложбе своје некњижне грађе (пројекат Дигитализација...)  Одштампане 
фотографије за изложбу инвентаришу се и чувају у НББор. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе ценовника потенцијалних понуђача на тржишту до којих се дошло преко интернета и 
телефонским разговором. 

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности

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. 
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.
С обзиром на искуство из ранијих година вредност ће сигурно бити мања од ове процењене, али овакав план је сигурнији.

Штампање дигитализоване 
библиотечке грађе за изложбе 
Завичајног одељења.  

Хостинг и домен за 2 веб сајта НБ 
Бор и њихово одржавање 

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности

НББ има два сајта којима обавештава јавност о свим својим програмима и даје на коришћење дигиталне верзије своје библиотечко-
информационе грађе. Сви трошкови постојања и одржавање ових сајтова плаћају се на основу годишњег уговора и рачуна који даје аутор 
сајта. 

Дневна  штампа



Редни број

Процењена 
вредност 

(укупно по 
годинама)

Врста 
поступка Напомена

Износ Конто

Покретања 
поступка

Закључења 
уговора

Извршења 
уговора

Предмет набавке/ ОРН
Планирана средства у буџету/ Фин. 

плану (без ПДВ-а) Оквирни датум

УКУПНО

13

20.000,00 16.666,67 423599                  
остале стручне 

услуге

Члан 39. 
став 2

јануар 2016 
године

јануар - 
децембар 

2016 године

децембар 
2016 године

04 - 20.000,00 

Програмска класификација Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

14

45.000,00 37.500,00 423621 
угоститељске 
услуге

Члан 39. 
став 2

јануар 2016 
године

јануар - 
децембар 

2016 године

децембар 
2016 године

04 - 45.000,00

Програмска класификација Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

15

25.000,00 20.833,33 423711
репрезентација

Члан 39. 
став 2

јануар 2016 
године

јануар-
децембар 

2016 године

децембар 
2016 године

04 - 25.000,00

Програмска класификација Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

16

9.000,00 7.500,00 423911
остале oпште 
услуге

Члан 39. 
став 2

јул 2016 
године

јул 2016 
године

јул 2016 
године

04 - 9.000,00

Програмска класификација Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности

Предавања: информациона 
писменост,  целоживотно учење и 
нови аспекти образовања.  
Организације акредитованих 
семинара за школске библиотекаре 
и библиотекаре јавних библиотека.

Послужења приликом прославе 
Светог Саве, гостовања 
књижевника, манифистација: Дани 
књиге, Дечја недеља, Месец књиге, 
Дан библиотекара, стручни скупови, 
промоције, семинари и остало ...
Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности

Прање  стаза и итисона

Разлог оправданости ове набавке последица је елементарног домаћег васпитања и поштовања госта и улоге домаћина. 
Процењена вредност је утврђена на основу анализе ценовника потенцијалних понуђача на борском тржишту и одређено је скромним 
сопственим средствима библиотеке. 

НББ као установа регистована за образовање одраслих и остало образовање (шифра 8559) и слични програми су обавезан део плана рада 
НББ. Поред тога као матична библиотека НББ је одговорна за стручни рад 53 библиотеке у Борском управном округу и обавезна је да 
организује стручне семинаре (чл. 49 Закона о библиотечко-информационој делатности ("Сл. гласник РС” бр.52/11) и Правилник о сталном 
стручном усавршавању у библиотечко- информационој делатности ("Службени гласник РС” бр.18/13). Процењена вредност је утврђена на 
основу анализе ценовника потенцијалних понуђача на тржишту до којих се дошло преко интернета и телефонским разговором.  

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности

Конзумација хране и пића

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности

Разлог оправданости ове набавке последица је елементарног домаћег васпитања и поштовања госта и улоге домаћина. Поред тога, када 
семинар, или радионица трају више сати у току дана, у паузама неопходно је понудити и некакво освежење и окрепљење. Цена утврђена 
личним увидом у цене у маркетима (Макси и Идеа) и СЗТР на велико и мало ЛАВ Бор и у радњама које праве кетеринге. 

Оправданост ове набавке су хигијенски разлози и последица чињенице да дневно кроз НББ прође просечно 200 корисника, те је прање 
једном годишње најмање што можемо да приуштимо и себи и корисницима. Најмања процењена вредност добијена је на основу 
телефонског разговора са фирмама које се у Бору баве пружањем овакве услуге. 



Редни број

Процењена 
вредност 

(укупно по 
годинама)

Врста 
поступка Напомена

Износ Конто

Покретања 
поступка

Закључења 
уговора

Извршења 
уговора

Предмет набавке/ ОРН
Планирана средства у буџету/ Фин. 

плану (без ПДВ-а) Оквирни датум

УКУПНО

17

250.000,00 208.333,33 424221
услуге културе

Члан 39. 
став 2

јануар 2016 
године

јануар - 
децембар 

2016 године

децембар 
2016 године

01 - 240.000,00                                                                                                                                                                                                                                                 
04 - 10.000,00

Програмска класификација Програмска активност 1201-0002 Подстицај културном и уметничком стваралаштву

18

120.000,00 100.000,00 424221
услуге културе

Члан 39. 
став 2

јануар 2016 
године

јануар - 
децембар 

2016 године

децембар 
2016 године

01 - 120.000,00

Програмска класификација Програмска активност 1201-0002 Подстицај културном и уметничком стваралаштву

19
10.000,00 10.000,00 424221

услуге културе
Члан 39. 
став 2

фебруар 2016 
године

фебруар - 
децембар 

децембар 
2016 године

04 - 10.000,00

Програмска класификација Пројекат 1201-П1 Библиотека издавач

20

100.000,00 83.333,33 424221
услуге културе

Члан 39. 
став 2

септембар 
2015 године

септембар - 
новембар 

2015 године

новембар 
2015 године

01 - 100.000,00

Програмска класификација Пројекат 1201-П2 Конкурс за необјављену кратку причу

21

5.000,00 4.166,67 424311
здравствена 

заштита по уговору

Члан 39. 
став 2

јануар 2016 
године

јануар - 
децембар 

2016 године

децембар 
2016 године

04 - 5.000,00

Програмска класификација Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

НББ као „капија знања“ и установа која омогућава доживотно образовање, за различите циљне групе из своје друштвене заједнице, 
организује различита предавања, трибине и радионице. Утврђивање процењене вредности ствар је конкретног преговарања које зависи од 
средстава са којима НББ располаже, цене испод које конкретан професор-предавач неће да пристане на ангажман, његових путних 
трошкова и потребе да преноћи у Бору или не. 

НББ је регистрована за издавачку делатност а Закон о издавању публикација ("Службени гласник РС", број 37/91; 53/93; 67/93; 48/94; 
135/04; 101/05) прописује и разлог и оправданост ове набавке на чију цену не можемо ни на који начин да утичемо.

CIP 
ISBN 

Здравствена заштита по уговору

 Књижевне вечери (представљање 
књига награђених и најчитанијих 
домаћих аутора за децу и одрасле и 
значајних часописа) и други 
културно  уметнички програми 
(изложбе, камерни концерти, 
представе, обележавање културних 
јубилеја) и остало ...
Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности

Један од основних задатака сваке библиотеке је рад на популаризацији књиге и читања, а једно од најбољих средстава да се то постигне је 
организовање дружења са писцима који том приликом, уз разговор са Боранима, представе и своју најновију књигу. Утврђивање 
процењене вредности ствар је конкретног преговарања које зависи од средстава са којима НББ располаже, цене испод које конкретан 
аутор неће да пристане на ангажман, његових путних трошкова и потребе да преноћи у Бору или не. 

Конкурс за необјављену кратку 
причу – награда ауторима и рад 
жирија
Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности

Активност – програм  НББ која се реализује сваке године од 1996. Опредељени износ за награде и рад жирија утврђен је Одлуком 
Управног одбора НББ и не мења се већ 5 година јер то лимитирана буџетска средства не дозвољавају. 

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 

Ради превенције неопходно је  у току године спровести систематски преглед запослених. Процењена вредност је утврђена на основу 
анализа  цена из претходних година.

Предавања, трибине и радионице (у 
оквиру циклуса Идиом, Слушања, 
Листања, Глагољања и 
Припитомљавање књижевности
Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности



Редни број

Процењена 
вредност 

(укупно по 
годинама)

Врста 
поступка Напомена

Износ Конто

Покретања 
поступка

Закључења 
уговора

Извршења 
уговора

Предмет набавке/ ОРН
Планирана средства у буџету/ Фин. 

плану (без ПДВ-а) Оквирни датум

УКУПНО

22

20.000,00 16.666,67 425229                                                                                                                                                                                                                                                          
остале поправке и 
одржавање 

административне 
опреме

Члан 39. 
став 2

јануар 2015 
године

јануар - 
децембар 

2015 године

децембар 
2015 године

01 - 20.000,00

Програмска класификација Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

23

35.000,00 29.166,67 425262
одржавање

опреме за културу

Члан 39. 
став 2

март 2016 
године

март - 
децембар 

2016 године

децембар 
2016 године

01 - 25.000,00
04 - 10.000,00

10.000,00 8.333,33 425262
одржавање

опреме за културу

Члан 39. 
став 2

март 2016 
године

март - 
децембар 

2016 године

децембар 
2016 године

01 - 10.000,00

Програмска класификација Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

24

20.000,00 16.666,67 425281
одржавање опреме
за јавну безбедност

Члан 39. 
став 2

мај 2016 
године

мај -       
октобар 2016 
године

октобар 2016 
године

01 - 20.000,00

Програмска класификација Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе
644.400,00 547.181,82

1

120.000,00 100.000,00 426111 
канцеларијски 
материјал

Члан 39. 
став 2

јануар 2016 
године

јануар - 
децембар 

2016 године

децембар 
2016 године

01 - 100.000,00
04 - 20.000,00                                      

Програмска класификација Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности

Набавка неопходна за функционисање библиотечко-информационе делатности. Библиотечка грађа, тј књиге се због коришћења 
разлиставају и кад год је поправка могућа, бивају послате на репарацију. Од 2005. г. од кад је НББ у COBISS систему, баркод налепнице се 
обавезно ставља на сваку обрађену књигу.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе ценовника потенцијалних понуђача на тржишту до којих се дошло преко интернета и 
телефонске комуникације. Процењена вредност је утврђена на основу анализа  цена из претходних година.

Траке и рибони за баркод

Одржавање рачунара, клима 
уређаја и друге административне 
опреме

НББ поседује 27 умрежених рачунара, 1 лап-топ, 2 таблет рачунара, 10 ласерских штампача, 1 матрични и 2 штампача у боји и 1 фото-
штампач, 1 мултифункционални уређај (скенер, штампач и копир уједно), 4 скенера, 1 фотокопир, 4 клима уређаја. Неопходно је 
очекивати да се нешто поквари, а самим тим и могуће трошкове поправке. Процењена вредност је утврђена на основу анализа  цена из 
претходних година.

Репарација библиотечке грађе

Набавка оправдана ради редовног канцеларијског, административног пословања, основне делатности и ради реализације великог броја 
радионица у оквиру јавне културно-образовне делатности НББ. Процењена вредност је утврђена на основу анализе ценовника 
потенцијалних понуђача на тржишту до којих се дошло преко интернета. 

Сервисирање противпожарних 
апарата

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности

Набавка и сервис обавезни по Закону о заштити од пожара (Сл. гласник 111/2009). Процењена вредност је утврђена на основу анализа  
цена из претходних година. 

Добра

Вирмани, уплатнице, обрасци, 
селотејп, гумице, фасцикле, оловке, 
класери, свеске, папир за копирање 
и остало ...
Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности



Редни број

Процењена 
вредност 

(укупно по 
годинама)

Врста 
поступка Напомена

Износ Конто

Покретања 
поступка

Закључења 
уговора

Извршења 
уговора

Предмет набавке/ ОРН
Планирана средства у буџету/ Фин. 

плану (без ПДВ-а) Оквирни датум

УКУПНО

2

90.000,00 81.818,18 426311                                                                                                                                                                                                                                                          
стручна литература 
за редовне потребе 

запослених

Члан 39. 
став 2

фебруар 2016 
године

фебруар - 
децембар 

2016 године

децембар 
2016 године

01 - 80.000,00
04 - 10.000,00      

Програмска класификација Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

3

30.000,00 25.000,00 426621       
материјали за 
културу

Члан 39. 
став 2

април 2016 
године

април - 
децембар 

2016 године

децембар 
2016 године

04 - 30.000,00

Програмска класификација Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

4

50.000,00 41.666,67 426811                                                                                                                                                                                                                                                          
хемијска средства 
за чишћење

Члан 39. 
став 2

фебруар 2016 
године

фебруар - 
децембар 

2016 године

децембар 
2016 године

01 - 40.000,00
04 - 10.000,00

Програмска класификација Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

5

70.000,00 58.333,33 426910                         
материјали

за посебне
намене

Члан 39. 
став 2

фебруар 2016 
године

фебруар - 
децембар 

2016 године

децембар 
2016 године

01 - 40.000,00
04 - 30.000,00                                               

Програмска класификација Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

6

50.000,00 41.666,67 512212
уградна опрема

Члан 39. 
став 2

јануар 2016 
године

јануар -              
август 2016 
године

август 2016 
године

01 - 50.000,00

Програмска класификација Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

7

80.000,00 66.666,67 512221
рачунарска опрема

Члан 39. 
став 2

април 2016 
године

април -              
јун 2016 
године

јун 2016 
године

01 - 80.000,00                                                                                                                                                                                                                                                  

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности

Искуство из ранијих година је показало да НИП Образовни информатор својим електронским и штампаним гласилима на најсажетији 
начун извештава и о правним и о финансијско-рачуноводственим обавезама у буџетском пословању.
Процењена вредност је утврђена на основу анализа цена из претходних година. 

Стручна литература за потребе 
запослених

1 клима уређај

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности

Неопходан потрошни материјал и библиотечко-информациониј делатности.
Процењена вредност је утврђена на основу анализа  цена из претходних година. 

Сапуни, вим, киселина, средства за 
прање стакла, дрвета и остало ...

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности

Оправданости ове набавке су елементарни хигијенски разлози. Просечно кроз НББ прође 200 корисника дневно, НББ има 1113 метара 
квадратних, око 4.500 метара полица са књигама. Два фасадна зида који су у стаклу ...
Процењена вредност је утврђена на основу анализе ценовника потенцијалних понуђача на борском тржишту.

Због потреба реализовања радионица на Дечјем одељењу потребан је и неки специфичан материјал, гипс, пур-пена, конопац, спреј-лак и 
остали материјали … НББ поседује 11 ласерских штампача, 1 матрични и 2 штампача у боји и 1 фото-штампач које користи у свом 
свакодневном пословању и у реализацији најразличитијих програма, те је неопходна континуирана набавка тонера. Процењена вредност је 
утврђена на основу анализе ценовника материјала из ранијих година. 

Зграда НББ је бетонска са равним кровом  без адекватне термичке изолације. Два наспрамна зида су од стакла. Набавка ових добара 
учинила би здравијим боравак у простору библиотеке како запослених, тако и корисника библиотеке. Најнижа цена утврђена на основу 
телефонског разговора са фирмама које се баве продајом ових добара. 

2 рачунара са мониторима

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности

Разни  материјали и остало ...

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности

Џепови, карта књиге, чланска 
карта, каталошки листић, књиге 
инвентара, књига уписа и остало ...



Редни број

Процењена 
вредност 

(укупно по 
годинама)

Врста 
поступка Напомена

Износ Конто

Покретања 
поступка

Закључења 
уговора

Извршења 
уговора

Предмет набавке/ ОРН
Планирана средства у буџету/ Фин. 

плану (без ПДВ-а) Оквирни датум

УКУПНО

Програмска класификација Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

8

50.000,00 41.666,67 512222
штампачи

Члан 39. 
став 2

април 2016 
године

април -              
децембар 

2016 године

децембар 
2016 године

01 - 50.000,00

Програмска класификација Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

10

40.000,00 33.333,33 512241
електронска 
опрема

Члан 39. 
став 2

април 2016 
године

април -            
децембар 

2016 године

децембар 
2016 године

01 - 40.000,00

Програмска класификација Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

13

20.000,00 16.666,67 515111
компјутерски 
софтвери

Члан 39. 
став 2

јул 2016 
године

јул - 
децембар 

2016 године

децембар 
2016 године

01 - 20.000,00

Програмска класификација Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

14

44.400,00 40.363,64 515129
остала књижевна и 
уметничка дела

Члан 39. 
став 2

фебруар 2016 
године

фебруар - 
децембар 

2016 године

децембар 
2016 године

04 - 44.400,00

Програмска класификација Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе
137.500,00 114.583,33

1

40.000,00 33.333,33 425115
радови на 
водоводу и 
канализацији

Члан 39. 
став 2

јануар 2016 
године

јануар - 
децембар 

2016 године

децембар 
2016 године

01 - 30.000,00                                                                                                                                                                                                                                                  
04 - 10.000,00

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности

Неопходна замена рачунара на Информативном одељењу библиотеке и сали за Програме. Најнижа цена утврђена на основу анализе 
ценовника потенцијалних понуђача на тржишту до којих се дошло преко интернета. 

Наставак набавке легалних софтвера за НББ - набавка легалних антивирус програма.Најнижа цена утврђена на основу анализе ценовника 
потенцијалних понуђача на тржишту до којих се дошло преко интернета.

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности

Потребан за очитавање баркодова на књигама и чланским картама, број бар код читача прати број узетих бар код штампача. Најнижа цена 
утврђена на основу анализе ценовника потенцијалних понуђача на тржишту до којих се дошло преко интернета.  

Радови

Одржавање водоводних и 
канализационих инсталација 
(уградња - вц шоље, казанчићи, 
вентили, бојлери, славине, лавабо) и 
остало ...

Периодика - часописи

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности

По „Стандарду за набавку библиотечке грађе у 2015. години 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). 
Процењена цена часописа јесте цена годишње претплате код издавача, пошто је то једини начин да се добије најнижа цена. Анализу 
урадио библиотекар одговоран за набавку периодике. 

Компјутерски софтвери

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности

Од 2005 године НББ је у ЦОБИСС систему и баркод налепница се ставља на сваку књигу, а самим тим увођењем електронске евиденције 
биће обележене и чланске карте бар кодом, ради брже и лакше евиденције корисника. Укупно треба узети три бар код штампача за 
одељења. Најнижа цена утврђена на основу анализе ценовника потенцијалних понуђача на тржишту до којих се дошло преко интернета. 

Баркод читача

Зебра штампача за штампање бар 
кодова



Редни број

Процењена 
вредност 

(укупно по 
годинама)

Врста 
поступка Напомена

Износ Конто

Покретања 
поступка

Закључења 
уговора

Извршења 
уговора

Предмет набавке/ ОРН
Планирана средства у буџету/ Фин. 

плану (без ПДВ-а) Оквирни датум

УКУПНО

Програмска класификација Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

2

40.000,00 33.333,33 425116
радови на 
централном 
грејању

Члан 39. 
став 2

јануар 2016 
године

јануар - 
децембар 

2016 године

децембар 
2016 године

01 - 30.000,00                                                                                                                                                                                                                                                  
04 - 10.000,00

Програмска класификација Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

3

32.000,00 26.666,67 425117
електричне 
инсталације

Члан 39. 
став 2

јануар 2016 
године

јануар - 
децембар 

2016 године

децембар 
2016 године

01 - 30.000,00                                                                                                                                                                                                                                                  
04 - 10.000,00

4

25.500,00 21.250,00 425119
остале услуге и 
материјали за тек. 

поправке

Члан 39. 
став 2

јануар 2016 
године

јануар - 
децембар 

2016 године

децембар 
2016 године

01 - 10.000,00                                                         
04 - 10.000,00                                              

У Бору, 20.01.2016. године

Обрадио директор НБ Бор

_______________ _______________

Дарко Гајић Весна Тешовић

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности

С обзиром на 45-огодишњу старост ових инсталација, оправдано је очекивати да се у току године деси неки квар и због тога и планирати 
нека средства за те намене па макар се и не потрошила.
Процењена вредност је утврђена на основу анализа цена из претходних година. 

Одржавање електроинсталација 
(уградња - каблови, утичнице, 
прекидачи) и остало ...

Одржавање инсталације 
топлификације (уградња - вентили, 
озрачнице,цеви) и остало ...

Програмска класификација Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

Програмска класификација Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

Остале услуге и материјали за 
текуће поправке и одржавање 
зграда и остало ...

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности

Неопходна средства за текуће одржавање објекта НБ Бор и објеката сеоских библиотека. Процењена вредност је утврђена на основу 
анализа цена из претходних година. 

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности

С обзиром на 45-огодишњу старост ових инсталација, оправдано је очекивати да се у току године деси неки квар и због тога и планирати 
нека средства за те намене па макар се и не потрошила.
Процењена вредност је утврђена на основу анализа цена из претходних година.

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности

НББ у току 2011. урадила посао реконструкције електроинсталација. Како је уговорени период гаранције од 2 године прошао оправдано је 
очекивати да се у току године деси неки квар и због тога и планирати нека средства за те намене па макар се и не потрошиле. Процењена 
вредност је утврђена на основу анализа цена из претходних година. 




















