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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

1.1.2 1
2017

2
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
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