План набавки за 2016. годину

Обухвата:

Народна библиотека Србије - Установа културе од националног значаја

Датум усвајања:

Годишњ и план набавки 2016

18.02.2016

Измена број: 0101-199/2
Измена број: 0101-199/3
Измена број: 0101-199/4
Измена број: 0101-199/5
Измена број: 0101-199/6
Измена број: 0101-199/7
Измена број: 0101-199/8
Измена број: 0101-199/9
Измена број: 0101-199/10
Техничка исправка број: 0101-3/8 Т

11.03.2016
22.04.2016
06.06.2016
13.06.2016
05.08.2016
12.09.2016
10.11.2016
16.12.2016
29.12.2016
12.07.2017

Јавне набавке
Рб

Предмет набавке

Процењена
вредност без
ПДВ-а (укупна,
по годинама)

без ПДВ-а

са ПДВ-ом

Врста поступка

Оквирни датум
покретања
поступка

Конто/позиција

закључења извршења
уговора
уговора

372,030,335

Укупно
2016
2017
2018

306,935,789
63,427,879
1,666,667
325,243,021

добра
1.1.1

Планирана средства у буџету/фин.плану

Куповина књига и серијских публикација за
размену са иностранством

ОРН:

Куповина
публикација за
6,181,818књига и серијских 5,090,909
размену са иностранством 909,091

По годинама:

22113000

2016-5,983,939

22212100

2017-197,879

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

5,600,000

424200

1,000,000

424200

181,818

200,000

424200

-197,879

-217,667

424200

отворени
поступак

3
2016

5
2016

Одељење селективне набавке сваке године посредством Министарства културе и информисања кроз годишњи буџет добија средства за размену
књига и серијских публикација ( периодике ) са иностраним библиотекама (националним, научним, специјалним, универзитетским, при академијама
наука и др.) као и њихово слање славистичким центрима, преводиоцима наше литературе и славистичким часописима. Ради се о законској
обавези која проистиче из Закона о култури (“Службени гласник РС”, бр. 72/09) и Закона о библиотечко-информационој делатности (“Службени
гласник РС”, бр. 52/11).
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација од заинтересованих иностраних партнера за нашим издањима, увидом у
ценовнике издавачких кућа - потенцијалних понуђача и истраживањем - анализом тржишта књига и периодике путем интернета.
интерни број поступка: 199/1;

Измена број: 0101-199/4; усвојена: 06.06.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Врши се измена планираног износа по годинама тако што се износ са ПДВ од 217.667 динара буџетских средстава умањује у 2016. години а исти износ преноси за 2017.
годину. Преузете обавезе са ПДВ по плану и уговору из 2015. године износе 234.223 динара буџетских средстава.

Датум штампе: 12.07.2017

5
2016
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1.1.2

Куповина библиотечке грађе за реституцију
фонда НБС

ОРН:
22113000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Куповина
за реституцију
2,856,818библиотечке грађе500,000
фонда НБС
175,000

По годинама:
2016-2,856,818

2,181,818

500,000

515100

175,000

515100

2,400,000

515100

преговарачки
поступак без
објављивања
позива за
подношење
понуда

3
2016

4
2016

5
2016

Народна библиотека Србије има законску обавезу да ради на реституцији библиотечког фонда који је уништен 6. априла 1941. односно да
набавља ретку и стару грађу која спада у националну културну баштину, нпр. која постоји у једном оригиналном примерку - као рукописи и писма
значајних личности наше културе или изузетно ретка грађа ( стара и ретка књига, мапе, географске карте, бакрорези, фотографије и албуми из 19.
века и др. ). Ову врсту грађе може понудити само физичко лице (антиквар, колекционар, библиофил). Када физичко лице понуди ову врсту грађе,
библиотекар пише рецензију за сваку понуђену јединицу, даје библиографски опис, описује њено физичко стање, утврђује њену културноисторијску вредност, а потом комисија састављена од експерата за одређену врсту грађе процењује и одлучује да ли ће се и по којој цени откупити
понуђена грађа. Предвиђена је и набавка једне изузетно ретке и старе српске средњевековне књиге - Панагирика из 15. века.
Процењену вредност набавке одређује комисија за откуп састављена од експерата за одређену врсту грађе а на основу сазнања о вредности
такве грађе на тржишту.
интерни број поступка: 199/1; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Како се ради о набавци старе, ретке грађе, оригиналних рукописа и писама,
предмет јавне набавке из наведених техничких разлога може понудити само одређено физичко лице које у свом власништву поседује такву врсту
грађе.;

Измена број: 0101-199/2; усвојена: 11.03.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Због изузетне прилике набавке старе и ретке српске средњевековне књиге Панагирика из 15. века, врши се измена набавке 1.1.2. Куповина библиотечке грађе за
реституцију фонда НБС, у делу који се односи на вредност набавке, извор средстава и оправданост набавке.

1.1.3

Набавка библиотечке грађе за попуњавање
минуса фонда и иностраних књига за фонд
НБС

ОРН:
22113000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 12.07.2017

Набавка
за попуњавање
5,272,727библиотечке грађе1,818,182
минуса фонда и иностраних3,454,545
књига за фонд
НБС

2,000,000

515100

3,800,000

515100

отворени
поступак

8
2016

9
2016

10
2016

По годинама:
2016-5,272,727
У складу са Законом о библиотечко-информационој делатности ("Службени гласник РС" бр. 52/11) НБС има законску обавезу да у свом фонду
поседује све публикације објављене у Републици Србији, према тачно описаном библиографском запису публикације (прво издање, друго издање,
... ), години издања, CIP-у, ISBN броју. Како велики број штампарија нису извршавале своју законску обавезу достављања обавезног примерка
публикације, библиотека мора купити ове публикације спровођењем поступка јавне набавке. Законом о библиотечко-информационој делатности
("Службени гласник РС" бр. 52/11) регулисано је да је библиотечко-информациона делатност, делатност од општег интереса који подразумева да
грађани имају слободан приступ информацијама, знањима и идејама, садржаним у библиотечко-информационој грађи и изворима, што
подразумева куповину, обраду, заштиту, чување и давање на коришћење и иностране књиге.
Процењена вредност набавке одређена је прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем - анализом понуде на тржишту
књига.
интерни број поступка: 199/1;
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1.1.4

Годишње лиценце за систем аутоматизације Годишње
лиценце за систем6,500,000
аутоматизације
26,305,000
библиотечких функција - узајамне
библиотечких функција - узајамне
17,180,000
каталогизације
каталогизације
2,500,000

ОРН:

48160000

По годинама:
2016-

125,000

6,500,000

424200

17,180,000

424200

2,500,000

515100

125,000

515100

2017-26,305,000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

преговарачки
поступак без
објављивања
позива за
подношење
понуда

11
2016

12
2016

12
2017

НБС је још почетком јула 2001. године склопила уговор са Институтом информацијских знаности из Марибора, о инсталирању, одржавању и
коришћењу програмске опреме COBISS, неопходне за аутоматизацију библиотечких функција и редовно функционисање система узајамне
каталогизације у Србији. По уговору IZUM има обавезу инсталације COBISS програмске опреме за библиотечко пословање сваке библиотеке у
систему (тренутно их је 182): Каталогизацију, Позајмицу, OPAC претраживање електронских каталошких база, Међубиблиотечку позајмицу и
Набавку књига и серијских публикација. Њихова уговорна обавеза је одржавање рачунарског система на коме су смештене све локалне каталошке
базе, као и Узајамне базе Републике Србије која on-line обједињује библиографске записе из свих локалних база система. При том, задужен је за
праћење библиотечких стандарда и њихову имплементацију у постојећи систем, као и сталну инсталацију нових верзија програмске опреме
настале техничким усавршавањем и оптимизацијом система. Обезбеђују и систематску стручну обуку каталогизатора за рад у COBISS систему и
лиценцирају српске предаваче за извођење тих курсева. Потребна средства служиће за обнављање лиценце за коришћење COBISS-а, годишње
трошкове одржавања, извођење лиценцираних COBISS курсева и активности по специјалним захтевима. Правни основ је у Закону о култури (
“Службени гласник РС”, бр. 72/09 ) и Закону о библиотечко-информационој делатности ( “Службени гласник РС”, бр. 52/11).
Процењена вредност набавке одређена je на основу анализе фактура из претходне године, односно цена појединачних услуга исказаних у
фактурама..
интерни број поступка: 199/1; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Лиценце се не набављају већ продужују. Набављене су од произвођача
програмског пакета а продужетак права на коришћење се такође мора набавити од истог.;

Измена број: 0101-199/9; усвојена: 16.12.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Измене се врше због исправљања грешака и неправилности у поступку планирања набавки, на основу дате препоруке ДРИ која је у свом налазу приликом ревизије
правилности пословања НБС констатовала грешке.

1.1.5

Набавка канцеларијског материјала
1. Тонери за штампаче

Набавка
833,333
1,083,333канцеларијског материјала
250,000
1. Тонери за штампаче
625,000

2. Канцеларијски материјал

2. Канцеларијски
458,333
материјал

ОРН:
30125110

1,000,000

426100

300,000

426100

поступак јавне
набавке мале
вредности

6
2016

7
2016

12
2016

По годинама:
2016-1,083,333

30192000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 12.07.2017

За обављање основне библиотечке делатности и осталих активности неопходна је набавка одговарајућег канцеларијског материјала по количини
и квалитету. Највеће ставке односе се на набавку 1. тонера за штампаче, а у оквиру 2. канцеларијског материјала на папир, хемијске и графитне
оловке, фломастере, деловоднике, регистраторе, фасцикле, коверте,CD и DVD дискове и на разни ситни материјал по спецификацији. Чести
контакти ВБС Центра са чланицама COBISS система, презентације и саветовања и друге активности НБС, увећале су потребе за овом врстом
материјала.
Процењена вредност набавке одређена је прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем - анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 199/1; тип набавке: обликована по партијама;
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1.1.6

Набавка нафтних деривата за возила и
горива за агрегате

ОРН:
09132100

Набавка
за возила и
1,125,000нафтних деривата 1,083,333
горива за агрегате
41,667

По годинама:

1,300,000

426400

50,000

426400

поступак јавне
набавке мале
вредности

9
2016

10
2016

10
2016

2016-1,125,000

09134200
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.1.7

Остале напомене:
Набавка опреме и материјала за
конзервацију, рестаурацију и књиговезачке
послове

ОРН:
24930000

Потребна набавка горива за три службена аутомобила. Једно је потпуно ново, набављено крајем 2014. године. Друга два су стара дванаест
година и прешла су преко 350.000 km. Сва три возила као гориво користе еуродизел. Такође, неопходно је набавити и мању количину дизел горива
за рад агрегата у случају нестанка електричне енергије.
Процењена вредност набавке одређена je за старија возила на основу анализе потрошње претходне три године а за ново возило на основу
нормиране потрошње из каталога возила. Информације су прикупљане и од потенцијалних понуђача, односно истраживањем - анализом цена на
малопродајном тржишту нафтних деривата путем интернета.
интерни број поступка: 199/1;
Набавка
795,000
за
954,000
426600
3
4
5
1,036,667опреме и материјала
поступак јавне
конзервацију, рестаурацију и 78,333
књиговезачке
2016
2016
2016
набавке мале
94,000
426900
послове
вредности
163,334
196,000
512600

По годинама:
2016-1,036,667

37800000
38410000

-33,333

-40,000

426900

-3,333

-4,000

426600

36,666

44,000

512600

42991110
42991500
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Ова набавка је витална за делатност заштите НБС која јој је поверена законом. Обухвата алате за рестаурацију, лабораторијски материјал,
папире и облоге за пресовање, специјални јапански папир, књиговезачки материјал и хемикалије. Такође, обухвата сетове конзерваторских алата
и осталу опрему за конзервацију.
Процењена вредност набавке одређена je на основу анализе потрошње претходних година и прикупљених информација од потенцијалних
понуђача, односно истраживањем - анализом тржишта путем интернета.
интерни број поступка: 199/1;

Измена број: 0101-199/2; усвојена: 11.03.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Врши се измена назива и оправданости набавке 1.1.7. Набавка опреме и материјала за конзервацију, рестаурацију, књиговезачке послове и потребе микрофилмовања
грађе, као и ОРН шифре.
Измена број: 0101-199/9; усвојена: 16.12.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Измена се врши ради исправљања грешке настале због неправилног евидентирања планираних средстава по економским класификацијама.

1.1.8

Набавка материјала за хигијену

ОРН:

Набавка
1,666,667
1,666,667материјала за хигијену

По годинама:
2016-1,666,667

2,000,000

426800

поступак јавне
набавке мале
вредности

7
2016

8
2016

9
2016

33741300
33761000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 12.07.2017

Народна библиотека Србије као установа културе од националног значаја и имајући у виду да се налази у објекту површине око 24.000 m2, има
потребу за одржавањем чистоће и хигијене корисничког простора, магацина и канцеларија на високом нивоу. Део тих потреба решава се преко
outsourcing услуга одржавања хигијене ангажовањем професионалне агенције. И поред тога неопходно је и даље набављати одређене врсте
материјала за одржавање хигијене, пре свега папирни материјал (тоалетни папир, убрусе), течни сапун и др.
Процењена вредност набавке одређена je на основу анализе потрошње претходне три године и прикупљених информација од потенцијалних
понуђача, односно истраживањем - анализом тржишта путем интернета.
интерни број поступка: 199/1;
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1.1.9

Набавка електро материјала

ОРН:
31500000

Набавка
755,000 електро материјала505,000
250,000
По годинама:

606,000

426900

300,000

426900

2016-755,000

поступак јавне
набавке мале
вредности

4
2016

5
2016

12
2016

31600000
31700000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:

1.1.10

Остале напомене:
Набавка сервера и пратеће IT опреме

ОРН:
30200000

Потребна набавка електро материјала за текуће одржавање објекта од 24.000 m2 из функционалних и безбедносних разлога.
Административни део библиотеке и депои књига: - компакт флуо светиљке 18w, 36w,58w,пригушнице,стартери, утичнице,утикачи, прекидачи
(једнополни, двополни, кип), каблови, разделници, дозне, топљиви осигурачи,аутоматски осигурачи (25A,16A,10A), керамичка грла и ситан електро
материјал (редне клеме, шрафови, типлови, изолир трака, глимерице, челичне буксне) и др.
Кориснички део библиотеке: - сијалице за светиљке (халогене, рефлекторске, штапић сијалице, метал халогене сијалице, сијалице за lite box),
прикључнице, модуларне и обичне утичнице, аутоматски осугурачи, гребенасти прекидачи, обични и серијски прекидачи и др.
Процењена вредност набавке одређена je на основу анализе потрошње претходне три године и прикупљених информација од потенцијалних
понуђача, односно истраживањем - анализом тржишта путем интернета.
интерни број поступка: 199/1;
Набавка
IT опреме
1,700,000
512200
7
8
12
2,826,667сервера и пратеће 1,416,667
поступак јавне
2016
2016
2016
набавке мале
1,083,333
1,300,000
512200
По годинама:
2016-2,826,667

48820000

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

326,667

392,000

512200

-1,416,667

-1,700,000

512200

-1,083,333

-1,300,000

512200

-326,667

-392,000

512200

вредности

За квалитетно и несметано обављање библиотечко-информатичке делатности прописане законом, Народној библиотеци Србије неопходна је
замена постојеће и набавка нове серверске и пратеће IT опреме.
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем - анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 199/1;

Измена број: 0101-199/5; усвојена: 13.06.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Измена се врши у структури извора средстава с обзиром да су кроз измену Финансијског плана за 2016. бр. 0101-27/5 од 09.06.2016. додељена додатна средства за
набавку мултифункцијског уређаја, таблета и ситне рачунарске опреме из средстава КоБСОН.
Измена број: 0101-199/8; усвојена: 10.11.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Набавка се брише из Плана пошто се уместо ње у План уноси нова набавка са новим описом, структурирана по партијама и са другачијом структуром средстава по
износима, изворима, економским класификацијама, динамици.

1.1.11

Набавка и уградња компакт полица у депоу
књига и пратећи АГ радови

ОРН:
39155100
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка
полица у депоу
8,333,333и уградња компакт 8,333,333
књига и пратећи АГ радови -8,333,333

По годинама:

10,000,000

512600

-10,000,000

512600

отворени
поступак

10
2016

11
2016

2016-8,333,333
Потребна уградња више сетова компакт полица дужине око 1250 m у депоу Народне библиотеке јер су смештајни капацитети књига потпуно
преоптерећени. Компакт полице одликује вишеструка економичност везано за смештај књига у односу на обичне полице (70% је уштеда простора
у односу на обичне полице).
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем-анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 199/1;

Измена број: 0101-199/3; усвојена: 22.04.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Набавка се брише из Плана због преусмерења средстава на тренутно приоритетније потребе.

Датум штампе: 12.07.2017

12
2016
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1.1.12

Набавка електричне енергије

ОРН:
65310000

Набавка
електричне енергије
10,000,000
10,000,000
-633,333
По годинама:
2016-

633,333

12,000,000

421200

-760,000

421200

760,000

421200

отворени
поступак

12
2016

2
2017

2
2018

2017-8,333,333
2018-1,666,667
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи ради стварања услова за континуирано и неометано обављање редовних активности библиотеке.
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године, узимајући у обзир продужено радно време библиотеке,
новоинсталирану опрему као потрошаче електричне енергије и др.
Процена вредности утврђена је на основу анализе претходног периода као и увидом у актуелне цене, рачунајући и процену могућег пораста цена
на тржишту енергената.
интерни број поступка: 199/1;

Измена број: 0101-199/10; усвојена: 29.12.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Измене се врше због исправљања грешака и неправилности у поступку планирања набавки, на основу дате препоруке ДРИ која је у свом налазу приликом ревизије
правилности пословања НБС констатовала грешке које се односе на временско важење набавке. Такође врши се измена структуре извора финансирања набавке.

1.1.13

Набавка нафтних деривата ( лако лож уље
за котловско постројење )

ОРН:

Набавка
нафтних деривата17,500,000
( лако лож уље
18,833,333
за котловско постројење ) 1,333,333

По годинама:

2016-18,833,333
09135000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

21,000,000

421200

1,600,000

421200

-17,500,000

-21,000,000

421200

-1,333,333

-1,600,000

421200

отворени
поступак

10
2015

11
2015

12
2016

Реконструкцијом котларнице предвиђен је нов енергент - лако лож уље, уместо мазута који се раније трошио, како би се емисија штетних гасова
довела у законом прописане границе (Закон о заштити ваздуха).
Процена количина извршена је на основу анализе норматива потрошње за овај тип котларнице. Процењена вредност набавке одређена je
прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем - анализом тржишта путем интернета.
интерни број поступка: 199/1;

Измена број: 0101-199/6; усвојена: 05.08.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Набавка се брише из плана како би се унела нова набавка са процењеним вредностима у складу са финансијским плановима за две буџетске године, 2016. и 2017.

1.1.14

Набавка RFID картица

ОРН:
31712112
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.1.15

Остале напомене:
Набавка службеног аутомобила

ОРН:
34110000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 12.07.2017

Набавка
791,667 RFID картица

По годинама:
2016-791,667

791,667

950,000

426600

поступак јавне
набавке мале
вредности

4
2016

5
2016

6
2016

За кориснике читаоница неопходна је набавка одређеног броја RFID картица за идентификацију и контролу приступа.
Процењена вредност набавке одређена je на основу анализе потрошње претходне године и прикупљених информација од потенцијалних
понуђача, односно истраживањем - анализом тржишта путем интернета.
интерни број поступка: 199/1;
Набавка
2,666,667
3,200,000
512100
5
6
7
2,666,667службеног аутомобила
поступак јавне
2016
2016
2016
набавке мале
По годинама:
2016-2,666,667

вредности

Народна библиотека Србије има три аутомобила од којих су два стара 12 година, чија је пређена километража преко 400.000 км и стога су постали
небезбедни за вожњу. С обзиром на велики интензитет коришћења службених аутомобила за матичну службу, функције COBISS-а, организовање
сајмова и изложби у земљи и региону као и обављање свакодневних редовних послова, неопходно је у 2016. набавити једно службено возило.
Процењена вредност набавке одређена је прикупљањем информација од ауто кућа - потенцијалних понуђача и истраживањем - анализом
тржишта путем интернета.
интерни број поступка: 199/1;
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1.1.16

Опрема за атомско склониште

ОРН:
35113200
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:

1.1.17

Остале напомене:
Канцеларијска опрема и намештај

ОРН:
39130000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Опрема
833,333
833,333 за атомско склониште

1,000,000

512600

По годинама:
2016-833,333

поступак јавне
набавке мале
вредности

4
2016

5
2016

6
2016

На основу налога Управе за ванредне ситуације потребно је опремити склониште које се налази у објекту Народне библиотеке Србије у складу са
Правилником о техничким нормативима за склоништа. Овим правилником одређују се технички нормативи за склоништа и просторије за заштиту
становништва од ратних дејстава као и неопходна средства, опрема и уређаји за употребу у склоништима.
У складу са наведеним потребно је омогућити одговарајуће услове за боравак људи у склоништу тј. Довести у функционално исправно стање
систем вентилације (систем проветравање и пречишћавања ваздуха) , набавити одговарајућу опрему за склониште (опрему за боравак,санитарну
опрему, опрему за припремање хране,опрему за воду и опрему за самоспасавање)
Процењена вредност набавке одређена је прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем - анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 199/1;
Канцеларијска
опрема и намештај
1,250,000
1,500,000
512200
8
9
10
1,391,667
поступак јавне
2016
2016
2016
набавке мале
141,667
170,000
512200
По годинама:

вредности

2016-1,391,667

Дотрајали намештај и канцеларијска опрема у НБС захтевају замену, односно
куповину намештаја за претходно адаптирани службени стан у оквиру зграде НБС, куповину столица за разне културне манифестације у оквиру и
ван зграде НБС (Вечери на Косанчићу и др.) и дотрајалог канцеларијског намештаја.
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем - анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 199/1;

Измена број: 0101-199/8; усвојена: 10.11.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Врши се измена структуре средстава тако што се увећавају буџетска средства КоБСОН, јер су се повећале потребе за набавком столица и осталог канцеларијског
намештаја.

1.1.18

Опрема за скенирање микрофилмоване
грађе

ОРН:
38000000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Опрема
666,667
666,667 за скенирање микрофилмоване
грађе
-666,667

По годинама:

800,000

512200

-800,000

512200

поступак јавне
набавке мале
вредности

8
2016

9
2016

10
2016

2016-666,667
С обзиром на богату збирку микрофилмова НБС и застарелост постојеће опреме за скенирање микрофилмова, скенер је неопходан како за
пружање услуга корисницима тако и за дигитално архивирање библиотечке микрофилмоване грађе.
Процењена вредност набавке одређена је прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем - анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 199/1;

Измена број: 0101-199/8; усвојена: 10.11.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Набавка се брише из Плана пошто се уместо ње у План уноси нова набавка са новим описом, структурирана по партијама и са другачијом структуром средстава по
износима, изворима, економским класификацијама, динамици.

1.1.19

Трајни мобилни панои за изложбе

ОРН:
39154000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 12.07.2017

Трајни
833,333
833,333мобилни панои за изложбе

По годинама:
2016-833,333

1,000,000

512600

поступак јавне
набавке мале
вредности

3
2016

4
2016

5
2016

За потребе Одељења за програме из културе и протокол неопходно је набавити одговарајуће мобилне паное за изложбе, који су до сада били
прављени или изнајмљивани.
Процењена вредност набавке одређена је прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем - анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 199/1;

Страна 7 од 62

1.1.20

Набавка база података и часописа у
електронској форми - 1. Индексне
електронске публикације 1.2. Sci Finder Chemical Abstract од 1906, издавача
Chemical Abstract Services

ОРН:
48610000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка
база података и часописа
10,195,666
у
10,195,666
електронској форми - 1. Индексне
електронске публикације 1.2. Sci Finder Chemical Abstract од 1906, издавача
Chemical Abstract Services

По годинама:
2016-10,195,666

10,195,666

424200

преговарачки
поступак без
објављивања
позива за
подношење
понуда

6
2016

7
2016

Набавка електронске, научне и стручне литературе од стране иностраних издавача и приступ електронским научним и стручним базама података
спроводи се ради даљег пружања услуга корисницима ( КоБСОН). Приступ претплаћеним изворима/базама података остварује се кроз
успостављену рачунарско-комуникациону инфраструктуру Академске мреже Србије (АМРЕС), која образовним и научно-истраживачким
организацијама и другим чланицама обезбеђује приступ и коришћење Интернета, информатичких сервиса и везу са националним и
интернационалним мрежама.
Библиотека је директно повезана на Академску рачунарску мрежу, чије ресурсе користи за овај програм. Сви претплаћени електронски извори
користе се преко proxy сервера наша 4 универзитета (Београд, Нови Сад, Крагујевац и Ниш) док Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској
Митровици и Државни Универзитет у Новом Пазару користе proxy сервер Универзитета у Београду.
У оквиру овог програма развијен је и информациони систем којим је приступ научној страној литератури и електронским научним и стручним
базама података обезбеђен академској заједници са формално неограниченим бројем потенцијалних непосредних корисника и истоветним
условима приступа и коришћења за све овлашћене кориснике у Републици Србији. Услуга приступа научној страној литератури и електронским
научним и стручним базама података је за припаднике академске заједнице, као и за институције у којима они раде, бесплатна, али је нужно да
сваки корисник потпише лиценцу са правилима коришћења. Број регистрованих корисника је 35.000 грађана Србије, а преко овог програма
годишње се преузима око 2.500.000 страних чланака и књига.
Сви садржаји са наших сервера намењених овом програму у дупликату се налазе у АМРЕСу, који омогућава коришћење понуђених сервиса и када
рачунски центар у Библиотеци то није у могућности (нпр. нестанак струје и сл.). На тај начин сервис је доступан истраживачкој заједници Србије.
Уговор између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Народне библиотеке Србије-установе културе од националног значаја 0101
број 666/1 од 02.06.2016. године за 2016. годину закључен је у укупној вредности од 220.000.000 динара ( за 1.2. Sci Finder - Chemical Abstract
од 1906, издавача Chemical Abstract Services 10.195.665,77 дин.)
интерни број поступка: 0101-199/5; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Преговарачки поступак без објављивања позива за достављање
понуда спроводи се због тога што је издавач искључиви носилац права на своје садржаје и само је издавач у позицији да цену током преговора
прилагоди потребама наручиоца.;

Измена број: 0101-199/5; усвојена: 13.06.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка није постојала у Годишњем плану набавки од 18.02.2016. и тек су се, потписивањем уговора 0101 број 666/1 од 02.06.2016. године између Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Народне библиотеке Србије, стекли услови за њен унос као додатне набавке у План.

Датум штампе: 12.07.2017
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Страна 8 од 62

1.1.21

Набавка база података и часописа у
електронској форми - 1. Индексне
електронске публикације 1.3. SCOPUS,
издавача Elsevier

ОРН:
48610000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка
база података и часописа
14,332,428
у
14,332,428
електронској форми - 1. Индексне
електронске публикације 1.3. SCOPUS,
издавача Elsevier

По годинама:
2016-14,332,428

14,332,428

424200

преговарачки
поступак без
објављивања
позива за
подношење
понуда

6
2016

7
2016

Набавка електронске, научне и стручне литературе од стране иностраних издавача и приступ електронским научним и стручним базама података
спроводи се ради даљег пружања услуга корисницима ( КоБСОН). Приступ претплаћеним изворима/базама података остварује се кроз
успостављену рачунарско-комуникациону инфраструктуру Академске мреже Србије (АМРЕС), која образовним и научно-истраживачким
организацијама и другим чланицама обезбеђује приступ и коришћење Интернета, информатичких сервиса и везу са националним и
интернационалним мрежама.
Библиотека је директно повезана на Академску рачунарску мрежу, чије ресурсе користи за овај програм. Сви претплаћени електронски извори
користе се преко proxy сервера наша 4 универзитета (Београд, Нови Сад, Крагујевац и Ниш) док Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској
Митровици и Државни Универзитет у Новом Пазару користе proxy сервер Универзитета у Београду.
У оквиру овог програма развијен је и информациони систем којим је приступ научној страној литератури и електронским научним и стручним
базама података обезбеђен академској заједници са формално неограниченим бројем потенцијалних непосредних корисника и истоветним
условима приступа и коришћења за све овлашћене кориснике у Републици Србији. Услуга приступа научној страној литератури и електронским
научним и стручним базама података је за припаднике академске заједнице, као и за институције у којима они раде, бесплатна, али је нужно да
сваки корисник потпише лиценцу са правилима коришћења. Број регистрованих корисника је 35.000 грађана Србије, а преко овог програма
годишње се преузима око 2.500.000 страних чланака и књига.
Сви садржаји са наших сервера намењених овом програму у дупликату се налазе у АМРЕСу, који омогућава коришћење понуђених сервиса и када
рачунски центар у Библиотеци то није у могућности (нпр. нестанак струје и сл.). На тај начин сервис је доступан истраживачкој заједници Србије.
Уговор између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Народне библиотеке Србије-установе културе од националног значаја 0101
број 666/1 од 02.06.2016. године за 2016. годину закључен је у укупној вредности од 220.000.000 динара ( за 1.3. SCOPUS, издавача Elsevier
14.332.428,13 дин.)
интерни број поступка: 0101-199/5; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Преговарачки поступак без објављивања позива за достављање
понуда спроводи се због тога што је издавач искључиви носилац права на своје садржаје и само је издавач у позицији да цену током преговора
прилагоди потребама наручиоца.;

Измена број: 0101-199/5; усвојена: 13.06.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка није постојала у Годишњем плану набавки од 18.02.2016. и тек су се, потписивањем уговора 0101 број 666/1 од 02.06.2016. године између Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Народне библиотеке Србије, стекли услови за њен унос као додатне набавке у План.

Датум штампе: 12.07.2017
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1.1.22

Набавка база података и часописа у
електронској форми - 1. Индексне
електронске публикације 1.4. Web of
Science, Journal Citation Report и Web of
Science - Proceedings, издавача Thomson
Corporation

ОРН:
48610000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка
база података и часописа
14,949,257
у
14,949,257
електронској форми - 1. Индексне
електронске публикације 1.4. Web of
Science, Journal Citation Report и Web of
Science - Proceedings, издавача Thomson
Corporation

По годинама:

14,949,257

424200

преговарачки
поступак без
објављивања
позива за
подношење
понуда

6
2016

7
2016

2016-14,949,257
Набавка електронске, научне и стручне литературе од стране иностраних издавача и приступ електронским научним и стручним базама података
спроводи се ради даљег пружања услуга корисницима ( КоБСОН). Приступ претплаћеним изворима/базама података остварује се кроз
успостављену рачунарско-комуникациону инфраструктуру Академске мреже Србије (АМРЕС), која образовним и научно-истраживачким
организацијама и другим чланицама обезбеђује приступ и коришћење Интернета, информатичких сервиса и везу са националним и
интернационалним мрежама.
Библиотека је директно повезана на Академску рачунарску мрежу, чије ресурсе користи за овај програм. Сви претплаћени електронски извори
користе се преко proxy сервера наша 4 универзитета (Београд, Нови Сад, Крагујевац и Ниш) док Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској
Митровици и Државни Универзитет у Новом Пазару користе proxy сервер Универзитета у Београду.
У оквиру овог програма развијен је и информациони систем којим је приступ научној страној литератури и електронским научним и стручним
базама података обезбеђен академској заједници са формално неограниченим бројем потенцијалних непосредних корисника и истоветним
условима приступа и коришћења за све овлашћене кориснике у Републици Србији. Услуга приступа научној страној литератури и електронским
научним и стручним базама података је за припаднике академске заједнице, као и за институције у којима они раде, бесплатна, али је нужно да
сваки корисник потпише лиценцу са правилима коришћења. Број регистрованих корисника је 35.000 грађана Србије, а преко овог програма
годишње се преузима око 2.500.000 страних чланака и књига.
Сви садржаји са наших сервера намењених овом програму у дупликату се налазе у АМРЕСу, који омогућава коришћење понуђених сервиса и када
рачунски центар у Библиотеци то није у могућности (нпр. нестанак струје и сл.). На тај начин сервис је доступан истраживачкој заједници Србије.
Уговор између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Народне библиотеке Србије-установе културе од националног значаја 0101
број 666/1 од 02.06.2016. године за 2016. годину закључен је у укупној вредности од 220.000.000 динара ( за 1.4. Web of Science, Journal
Citation Report и Web of Science - Proceedings, издавача Thomson Corporation 14.949.257,19 дин.)
интерни број поступка: 0101-199/5; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Преговарачки поступак без објављивања позива за достављање
понуда спроводи се због тога што је издавач искључиви носилац права на своје садржаје и само је издавач у позицији да цену током преговора
прилагоди потребама наручиоца.;

Измена број: 0101-199/5; усвојена: 13.06.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка није постојала у Годишњем плану набавки од 18.02.2016. и тек су се, потписивањем уговора 0101 број 666/1 од 02.06.2016. године између Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Народне библиотеке Србије, стекли услови за њен унос као додатне набавке у План.

Датум штампе: 12.07.2017
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1.1.23

Набавка база података и часописа у
електронској форми - 2. Базе података пуног
текста 2.1. American Chemical Society,
издавача American Chemical Society

ОРН:
48610000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка
8,824,426
у
8,824,426база података и часописа
електронској форми - 2. Базе података пуног
текста 2.1. American Chemical Society,
издавача American Chemical Society

По годинама:
2016-8,824,426

8,824,426

424200

преговарачки
поступак без
објављивања
позива за
подношење
понуда

6
2016

7
2016

Набавка електронске, научне и стручне литературе од стране иностраних издавача и приступ електронским научним и стручним базама података
спроводи се ради даљег пружања услуга корисницима ( КоБСОН). Приступ претплаћеним изворима/базама података остварује се кроз
успостављену рачунарско-комуникациону инфраструктуру Академске мреже Србије (АМРЕС), која образовним и научно-истраживачким
организацијама и другим чланицама обезбеђује приступ и коришћење Интернета, информатичких сервиса и везу са националним и
интернационалним мрежама.
Библиотека је директно повезана на Академску рачунарску мрежу, чије ресурсе користи за овај програм. Сви претплаћени електронски извори
користе се преко proxy сервера наша 4 универзитета (Београд, Нови Сад, Крагујевац и Ниш) док Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској
Митровици и Државни Универзитет у Новом Пазару користе proxy сервер Универзитета у Београду.
У оквиру овог програма развијен је и информациони систем којим је приступ научној страној литератури и електронским научним и стручним
базама података обезбеђен академској заједници са формално неограниченим бројем потенцијалних непосредних корисника и истоветним
условима приступа и коришћења за све овлашћене кориснике у Републици Србији. Услуга приступа научној страној литератури и електронским
научним и стручним базама података је за припаднике академске заједнице, као и за институције у којима они раде, бесплатна, али је нужно да
сваки корисник потпише лиценцу са правилима коришћења. Број регистрованих корисника је 35.000 грађана Србије, а преко овог програма
годишње се преузима око 2.500.000 страних чланака и књига.
Сви садржаји са наших сервера намењених овом програму у дупликату се налазе у АМРЕСу, који омогућава коришћење понуђених сервиса и када
рачунски центар у Библиотеци то није у могућности (нпр. нестанак струје и сл.). На тај начин сервис је доступан истраживачкој заједници Србије.
Уговор између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Народне библиотеке Србије-установе културе од националног значаја 0101
број 666/1 од 02.06.2016. године за 2016. годину закључен је у укупној вредности од 220.000.000 динара ( за 2.1. American Chemical Society,
издавача American Chemical Society 8.824.425,75 дин.)
интерни број поступка: 0101-199/5; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Преговарачки поступак без објављивања позива за достављање
понуда спроводи се због тога што је издавач искључиви носилац права на своје садржаје и само је издавач у позицији да цену током преговора
прилагоди потребама наручиоца.;

Измена број: 0101-199/5; усвојена: 13.06.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка није постојала у Годишњем плану набавки од 18.02.2016. и тек су се, потписивањем уговора 0101 број 666/1 од 02.06.2016. године између Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Народне библиотеке Србије, стекли услови за њен унос као додатне набавке у План.

Датум штампе: 12.07.2017
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1.1.24

Набавка електронских база података пуног
текста - 2.2. ASME Digital Library издавача
American Society of Mechanical Engineers

ОРН:
48610000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка
података пуног
1,080,476електронских база 1,080,476
текста - 2.2. ASME Digital Library издавача
American Society of Mechanical Engineers

По годинама:
2016-1,080,476

1,080,476

424200

преговарачки
поступак без
објављивања
позива за
подношење
понуда

6
2016

7
2016

Набавка електронске, научне и стручне литературе од стране иностраних издавача и приступ електронским научним и стручним базама података
спроводи се ради даљег пружања услуга корисницима ( КоБСОН). Приступ претплаћеним изворима/базама података остварује се кроз
успостављену рачунарско-комуникациону инфраструктуру Академске мреже Србије (АМРЕС), која образовним и научно-истраживачким
организацијама и другим чланицама обезбеђује приступ и коришћење Интернета, информатичких сервиса и везу са националним и
интернационалним мрежама.
Библиотека је директно повезана на Академску рачунарску мрежу, чије ресурсе користи за овај програм. Сви претплаћени електронски извори
користе се преко proxy сервера наша 4 универзитета (Београд, Нови Сад, Крагујевац и Ниш) док Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској
Митровици и Државни Универзитет у Новом Пазару користе proxy сервер Универзитета у Београду.
У оквиру овог програма развијен је и информациони систем којим је приступ научној страној литератури и електронским научним и стручним
базама података обезбеђен академској заједници са формално неограниченим бројем потенцијалних непосредних корисника и истоветним
условима приступа и коришћења за све овлашћене кориснике у Републици Србији. Услуга приступа научној страној литератури и електронским
научним и стручним базама података је за припаднике академске заједнице, као и за институције у којима они раде, бесплатна, али је нужно да
сваки корисник потпише лиценцу са правилима коришћења. Број регистрованих корисника је 35.000 грађана Србије, а преко овог програма
годишње се преузима око 2.500.000 страних чланака и књига.
Сви садржаји са наших сервера намењених овом програму у дупликату се налазе у АМРЕСу, који омогућава коришћење понуђених сервиса и када
рачунски центар у Библиотеци то није у могућности (нпр. нестанак струје и сл.). На тај начин сервис је доступан истраживачкој заједници Србије.
Уговор између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Народне библиотеке Србије-установе културе од националног значаја 0101
број 666/1 од 02.06.2016. године за 2016. годину закључен је у укупној вредности од 220.000.000 динара ( за 2.2. ASME Digital Library издавача
American Society of Mechanical Engineers 1.080.476,32 дин.)
интерни број поступка: 0101-199/5; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Преговарачки поступак без објављивања позива за достављање
понуда спроводи се због тога што је издавач искључиви носилац права на своје садржаје и само је издавач у позицији да цену током преговора
прилагоди потребама наручиоца.;

Измена број: 0101-199/5; усвојена: 13.06.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка није постојала у Годишњем плану набавки од 18.02.2016. и тек су се, потписивањем уговора 0101 број 666/1 од 02.06.2016. године између Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Народне библиотеке Србије, стекли услови за њен унос као додатне набавке у План.

Датум штампе: 12.07.2017
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1.1.25

Набавка електронских база података са
часописима у пуном тексту - 2. Базе
података пуног текста 2.3. Emerald издавача
Emerald Group Publishing Limited

ОРН:
48610000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка
података са
3,126,199електронских база 3,126,199
часописима у пуном тексту - 2. Базе
података пуног текста 2.3. Emerald издавача
Emerald Group Publishing Limited

По годинама:
2016-3,126,199

3,126,199

424200

преговарачки
поступак без
објављивања
позива за
подношење
понуда

6
2016

7
2016

Набавка електронске, научне и стручне литературе од стране иностраних издавача и приступ електронским научним и стручним базама података
спроводи се ради даљег пружања услуга корисницима ( КоБСОН). Приступ претплаћеним изворима/базама података остварује се кроз
успостављену рачунарско-комуникациону инфраструктуру Академске мреже Србије (АМРЕС), која образовним и научно-истраживачким
организацијама и другим чланицама обезбеђује приступ и коришћење Интернета, информатичких сервиса и везу са националним и
интернационалним мрежама.
Библиотека је директно повезана на Академску рачунарску мрежу, чије ресурсе користи за овај програм. Сви претплаћени електронски извори
користе се преко proxy сервера наша 4 универзитета (Београд, Нови Сад, Крагујевац и Ниш) док Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској
Митровици и Државни Универзитет у Новом Пазару користе proxy сервер Универзитета у Београду.
У оквиру овог програма развијен је и информациони систем којим је приступ научној страној литератури и електронским научним и стручним
базама података обезбеђен академској заједници са формално неограниченим бројем потенцијалних непосредних корисника и истоветним
условима приступа и коришћења за све овлашћене кориснике у Републици Србији. Услуга приступа научној страној литератури и електронским
научним и стручним базама података је за припаднике академске заједнице, као и за институције у којима они раде, бесплатна, али је нужно да
сваки корисник потпише лиценцу са правилима коришћења. Број регистрованих корисника је 35.000 грађана Србије, а преко овог програма
годишње се преузима око 2.500.000 страних чланака и књига.
Сви садржаји са наших сервера намењених овом програму у дупликату се налазе у АМРЕСу, који омогућава коришћење понуђених сервиса и када
рачунски центар у Библиотеци то није у могућности (нпр. нестанак струје и сл.). На тај начин сервис је доступан истраживачкој заједници Србије.
Уговор између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Народне библиотеке Србије-установе културе од националног значаја 0101
број 666/1 од 02.06.2016. године за 2016. годину закључен је у укупној вредности од 220.000.000 динара ( за 2.3. Emerald издавача Emerald
Group Publishing Limited 3.126.199,19 дин.)
интерни број поступка: 0101-199/5; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Преговарачки поступак без објављивања позива за достављање
понуда спроводи се због тога што је издавач искључиви носилац права на своје садржаје и само је издавач у позицији да цену током преговора
прилагоди потребама наручиоца.;

Измена број: 0101-199/5; усвојена: 13.06.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка није постојала у Годишњем плану набавки од 18.02.2016. и тек су се, потписивањем уговора 0101 број 666/1 од 02.06.2016. године између Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Народне библиотеке Србије, стекли услови за њен унос као додатне набавке у План.

Датум штампе: 12.07.2017
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1.1.26

Набавка електронских база података са
часописима у пуном тексту - 2. Базе
података пуног текста 2. 4.Hain Online
издавача William S. Hein & Co., Inc

ОРН:
48610000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка
899,037 са
899,337 електронских база података
часописима у пуном тексту - 2.300
Базе
података пуног текста 2. 4.Hain Online
издавача William S. Hein & Co., Inc

899,037

424200

300

424200

По годинама:
2016-899,337

преговарачки
поступак без
објављивања
позива за
подношење
понуда

6
2016

7
2016

Набавка електронске, научне и стручне литературе од стране иностраних издавача и приступ електронским научним и стручним базама података
спроводи се ради даљег пружања услуга корисницима ( КоБСОН). Приступ претплаћеним изворима/базама података остварује се кроз
успостављену рачунарско-комуникациону инфраструктуру Академске мреже Србије (АМРЕС), која образовним и научно-истраживачким
организацијама и другим чланицама обезбеђује приступ и коришћење Интернета, информатичких сервиса и везу са националним и
интернационалним мрежама.
Библиотека је директно повезана на Академску рачунарску мрежу, чије ресурсе користи за овај програм. Сви претплаћени електронски извори
користе се преко proxy сервера наша 4 универзитета (Београд, Нови Сад, Крагујевац и Ниш) док Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској
Митровици и Државни Универзитет у Новом Пазару користе proxy сервер Универзитета у Београду.
У оквиру овог програма развијен је и информациони систем којим је приступ научној страној литератури и електронским научним и стручним
базама података обезбеђен академској заједници са формално неограниченим бројем потенцијалних непосредних корисника и истоветним
условима приступа и коришћења за све овлашћене кориснике у Републици Србији. Услуга приступа научној страној литератури и електронским
научним и стручним базама података је за припаднике академске заједнице, као и за институције у којима они раде, бесплатна, али је нужно да
сваки корисник потпише лиценцу са правилима коришћења. Број регистрованих корисника је 35.000 грађана Србије, а преко овог програма
годишње се преузима око 2.500.000 страних чланака и књига.
Сви садржаји са наших сервера намењених овом програму у дупликату се налазе у АМРЕСу, који омогућава коришћење понуђених сервиса и када
рачунски центар у Библиотеци то није у могућности (нпр. нестанак струје и сл.). На тај начин сервис је доступан истраживачкој заједници Србије.
Уговор између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Народне библиотеке Србије-установе културе од националног значаја 0101
број 666/1 од 02.06.2016. године за 2016. годину закључен је у укупној вредности од 220.000.000 динара ( за 2. 4.Hain Online издавача William
S. Hein & Co., Inc 899.337,00 дин.)
интерни број поступка: 0101-199/5; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Преговарачки поступак без објављивања позива за достављање
понуда спроводи се због тога што је издавач искључиви носилац права на своје садржаје и само је издавач у позицији да цену током преговора
прилагоди потребама наручиоца.;

Измена број: 0101-199/5; усвојена: 13.06.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка није постојала у Годишњем плану набавки од 18.02.2016. и тек су се, потписивањем уговора 0101 број 666/1 од 02.06.2016. године између Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Народне библиотеке Србије, стекли услови за њен унос као додатне набавке у План.
Измена број: 0101-199/9; усвојена: 16.12.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Измена се врши ради исправљања грешке настале због нетачног уношења планиране вредности набавке.
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1.1.27

Набавка електронских база података пуног
Набавка
952,188 пуног
952,188 електронских база података
текста - 2.5. JSTORE издавача JSTORE Inc текста - 2.5. JSTORE издавача JSTORE Inc

ОРН:
48610000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

По годинама:
2016-952,188

952,188

424200

преговарачки
поступак без
објављивања
позива за
подношење
понуда

6
2016

7
2016

Набавка електронске, научне и стручне литературе од стране иностраних издавача и приступ електронским научним и стручним базама података
спроводи се ради даљег пружања услуга корисницима ( КоБСОН). Приступ претплаћеним изворима/базама података остварује се кроз
успостављену рачунарско-комуникациону инфраструктуру Академске мреже Србије (АМРЕС), која образовним и научно-истраживачким
организацијама и другим чланицама обезбеђује приступ и коришћење Интернета, информатичких сервиса и везу са националним и
интернационалним мрежама.
Библиотека је директно повезана на Академску рачунарску мрежу, чије ресурсе користи за овај програм. Сви претплаћени електронски извори
користе се преко proxy сервера наша 4 универзитета (Београд, Нови Сад, Крагујевац и Ниш) док Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској
Митровици и Државни Универзитет у Новом Пазару користе proxy сервер Универзитета у Београду.
У оквиру овог програма развијен је и информациони систем којим је приступ научној страној литератури и електронским научним и стручним
базама података обезбеђен академској заједници са формално неограниченим бројем потенцијалних непосредних корисника и истоветним
условима приступа и коришћења за све овлашћене кориснике у Републици Србији. Услуга приступа научној страној литератури и електронским
научним и стручним базама података је за припаднике академске заједнице, као и за институције у којима они раде, бесплатна, али је нужно да
сваки корисник потпише лиценцу са правилима коришћења. Број регистрованих корисника је 35.000 грађана Србије, а преко овог програма
годишње се преузима око 2.500.000 страних чланака и књига.
Сви садржаји са наших сервера намењених овом програму у дупликату се налазе у АМРЕСу, који омогућава коришћење понуђених сервиса и када
рачунски центар у Библиотеци то није у могућности (нпр. нестанак струје и сл.). На тај начин сервис је доступан истраживачкој заједници Србије.
Уговор између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Народне библиотеке Србије-установе културе од националног значаја 0101
број 666/1 од 02.06.2016. године за 2016. годину закључен је у укупној вредности од 220.000.000 динара ( за 2.5. JSTORE издавача JSTORE
Inc 952.187,57 дин.)
интерни број поступка: 0101-199/5; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Преговарачки поступак без објављивања позива за достављање
понуда спроводи се због тога што је издавач искључиви носилац права на своје садржаје и само је издавач у позицији да цену током преговора
прилагоди потребама наручиоца.;

Измена број: 0101-199/5; усвојена: 13.06.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка није постојала у Годишњем плану набавки од 18.02.2016. и тек су се, потписивањем уговора 0101 број 666/1 од 02.06.2016. године између Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Народне библиотеке Србије, стекли услови за њен унос као додатне набавке у План.
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Набавка електронских база података пуног
текста - 2.6. Oxford Journals издавача
Oxford University Press
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текста - 2.6. Oxford Journals издавача
Oxford University Press
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Набавка електронске, научне и стручне литературе од стране иностраних издавача и приступ електронским научним и стручним базама података
спроводи се ради даљег пружања услуга корисницима ( КоБСОН). Приступ претплаћеним изворима/базама података остварује се кроз
успостављену рачунарско-комуникациону инфраструктуру Академске мреже Србије (АМРЕС), која образовним и научно-истраживачким
организацијама и другим чланицама обезбеђује приступ и коришћење Интернета, информатичких сервиса и везу са националним и
интернационалним мрежама.
Библиотека је директно повезана на Академску рачунарску мрежу, чије ресурсе користи за овај програм. Сви претплаћени електронски извори
користе се преко proxy сервера наша 4 универзитета (Београд, Нови Сад, Крагујевац и Ниш) док Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској
Митровици и Државни Универзитет у Новом Пазару користе proxy сервер Универзитета у Београду.
У оквиру овог програма развијен је и информациони систем којим је приступ научној страној литератури и електронским научним и стручним
базама података обезбеђен академској заједници са формално неограниченим бројем потенцијалних непосредних корисника и истоветним
условима приступа и коришћења за све овлашћене кориснике у Републици Србији. Услуга приступа научној страној литератури и електронским
научним и стручним базама података је за припаднике академске заједнице, као и за институције у којима они раде, бесплатна, али је нужно да
сваки корисник потпише лиценцу са правилима коришћења. Број регистрованих корисника је 35.000 грађана Србије, а преко овог програма
годишње се преузима око 2.500.000 страних чланака и књига.
Сви садржаји са наших сервера намењених овом програму у дупликату се налазе у АМРЕСу, који омогућава коришћење понуђених сервиса и када
рачунски центар у Библиотеци то није у могућности (нпр. нестанак струје и сл.). На тај начин сервис је доступан истраживачкој заједници Србије.
Уговор између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Народне библиотеке Србије-установе културе од националног значаја 0101
број 666/1 од 02.06.2016. године за 2016. годину закључен је у укупној вредности од 220.000.000 динара ( за 2.6. Oxford Journals издавача
Oxford University Press 2.365.698,08 дин.)
интерни број поступка: 0101-199/5; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Преговарачки поступак без објављивања позива за достављање
понуда спроводи се због тога што је издавач искључиви носилац права на своје садржаје и само је издавач у позицији да цену током преговора
прилагоди потребама наручиоца.;

Измена број: 0101-199/5; усвојена: 13.06.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка није постојала у Годишњем плану набавки од 18.02.2016. и тек су се, потписивањем уговора 0101 број 666/1 од 02.06.2016. године између Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Народне библиотеке Србије, стекли услови за њен унос као додатне набавке у План.
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Набавка база података и часописа у
електронској форми - 2. Базе података пуног
текста 2.7. PsychInfo, издавача American
Psychological Asociation
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Набавка електронске, научне и стручне литературе од стране иностраних издавача и приступ електронским научним и стручним базама података
спроводи се ради даљег пружања услуга корисницима ( КоБСОН). Приступ претплаћеним изворима/базама података остварује се кроз
успостављену рачунарско-комуникациону инфраструктуру Академске мреже Србије (АМРЕС), која образовним и научно-истраживачким
организацијама и другим чланицама обезбеђује приступ и коришћење Интернета, информатичких сервиса и везу са националним и
интернационалним мрежама.
Библиотека је директно повезана на Академску рачунарску мрежу, чије ресурсе користи за овај програм. Сви претплаћени електронски извори
користе се преко proxy сервера наша 4 универзитета (Београд, Нови Сад, Крагујевац и Ниш) док Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској
Митровици и Државни Универзитет у Новом Пазару користе proxy сервер Универзитета у Београду.
У оквиру овог програма развијен је и информациони систем којим је приступ научној страној литератури и електронским научним и стручним
базама података обезбеђен академској заједници са формално неограниченим бројем потенцијалних непосредних корисника и истоветним
условима приступа и коришћења за све овлашћене кориснике у Републици Србији. Услуга приступа научној страној литератури и електронским
научним и стручним базама података је за припаднике академске заједнице, као и за институције у којима они раде, бесплатна, али је нужно да
сваки корисник потпише лиценцу са правилима коришћења. Број регистрованих корисника је 35.000 грађана Србије, а преко овог програма
годишње се преузима око 2.500.000 страних чланака и књига.
Сви садржаји са наших сервера намењених овом програму у дупликату се налазе у АМРЕСу, који омогућава коришћење понуђених сервиса и када
рачунски центар у Библиотеци то није у могућности (нпр. нестанак струје и сл.). На тај начин сервис је доступан истраживачкој заједници Србије.
Уговор између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Народне библиотеке Србије-установе културе од националног значаја 0101
број 666/1 од 02.06.2016. године за 2016. годину закључен је у укупној вредности од 220.000.000 динара ( за 2.7. PsychInfo, издавача American
Psychological Asociation 3.469.894,76 дин.)
интерни број поступка: 0101-199/5; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Преговарачки поступак без објављивања позива за достављање
понуда спроводи се због тога што је издавач искључиви носилац права на своје садржаје и само је издавач у позицији да цену током преговора
прилагоди потребама наручиоца.;

Измена број: 0101-199/5; усвојена: 13.06.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка није постојала у Годишњем плану набавки од 18.02.2016. и тек су се, потписивањем уговора 0101 број 666/1 од 02.06.2016. године између Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Народне библиотеке Србије, стекли услови за њен унос као додатне набавке у План.
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Набавка електронских база података пуног
текста - 2.8. RSC OnLine издавача Royal
Society of Chemistry
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Набавка електронске, научне и стручне литературе од стране иностраних издавача и приступ електронским научним и стручним базама података
спроводи се ради даљег пружања услуга корисницима ( КоБСОН). Приступ претплаћеним изворима/базама података остварује се кроз
успостављену рачунарско-комуникациону инфраструктуру Академске мреже Србије (АМРЕС), која образовним и научно-истраживачким
организацијама и другим чланицама обезбеђује приступ и коришћење Интернета, информатичких сервиса и везу са националним и
интернационалним мрежама.
Библиотека је директно повезана на Академску рачунарску мрежу, чије ресурсе користи за овај програм. Сви претплаћени електронски извори
користе се преко proxy сервера наша 4 универзитета (Београд, Нови Сад, Крагујевац и Ниш) док Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској
Митровици и Државни Универзитет у Новом Пазару користе proxy сервер Универзитета у Београду.
У оквиру овог програма развијен је и информациони систем којим је приступ научној страној литератури и електронским научним и стручним
базама података обезбеђен академској заједници са формално неограниченим бројем потенцијалних непосредних корисника и истоветним
условима приступа и коришћења за све овлашћене кориснике у Републици Србији. Услуга приступа научној страној литератури и електронским
научним и стручним базама података је за припаднике академске заједнице, као и за институције у којима они раде, бесплатна, али је нужно да
сваки корисник потпише лиценцу са правилима коришћења. Број регистрованих корисника је 35.000 грађана Србије, а преко овог програма
годишње се преузима око 2.500.000 страних чланака и књига.
Сви садржаји са наших сервера намењених овом програму у дупликату се налазе у АМРЕСу, који омогућава коришћење понуђених сервиса и када
рачунски центар у Библиотеци то није у могућности (нпр. нестанак струје и сл.). На тај начин сервис је доступан истраживачкој заједници Србије.
Уговор између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Народне библиотеке Србије-установе културе од националног значаја 0101
број 666/1 од 02.06.2016. године за 2016. годину закључен је у укупној вредности од 220.000.000 динара ( за 2.8. RSC OnLine издавача Royal
Society of Chemistry 4.290.993,93 дин.)
интерни број поступка: 0101-199/5; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Преговарачки поступак без објављивања позива за достављање
понуда спроводи се због тога што је издавач искључиви носилац права на своје садржаје и само је издавач у позицији да цену током преговора
прилагоди потребама наручиоца.;

Измена број: 0101-199/5; усвојена: 13.06.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка није постојала у Годишњем плану набавки од 18.02.2016. и тек су се, потписивањем уговора 0101 број 666/1 од 02.06.2016. године између Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Народне библиотеке Србије, стекли услови за њен унос као додатне набавке у План.
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Набавка електронске, научне и стручне литературе од стране иностраних издавача и приступ електронским научним и стручним базама података
спроводи се ради даљег пружања услуга корисницима ( КоБСОН). Приступ претплаћеним изворима/базама података остварује се кроз
успостављену рачунарско-комуникациону инфраструктуру Академске мреже Србије (АМРЕС), која образовним и научно-истраживачким
организацијама и другим чланицама обезбеђује приступ и коришћење Интернета, информатичких сервиса и везу са националним и
интернационалним мрежама.
Библиотека је директно повезана на Академску рачунарску мрежу, чије ресурсе користи за овај програм. Сви претплаћени електронски извори
користе се преко proxy сервера наша 4 универзитета (Београд, Нови Сад, Крагујевац и Ниш) док Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској
Митровици и Државни Универзитет у Новом Пазару користе proxy сервер Универзитета у Београду.
У оквиру овог програма развијен је и информациони систем којим је приступ научној страној литератури и електронским научним и стручним
базама података обезбеђен академској заједници са формално неограниченим бројем потенцијалних непосредних корисника и истоветним
условима приступа и коришћења за све овлашћене кориснике у Републици Србији. Услуга приступа научној страној литератури и електронским
научним и стручним базама података је за припаднике академске заједнице, као и за институције у којима они раде, бесплатна, али је нужно да
сваки корисник потпише лиценцу са правилима коришћења. Број регистрованих корисника је 35.000 грађана Србије, а преко овог програма
годишње се преузима око 2.500.000 страних чланака и књига.
Сви садржаји са наших сервера намењених овом програму у дупликату се налазе у АМРЕСу, који омогућава коришћење понуђених сервиса и када
рачунски центар у Библиотеци то није у могућности (нпр. нестанак струје и сл.). На тај начин сервис је доступан истраживачкој заједници Србије.
Уговор између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Народне библиотеке Србије-установе културе од националног значаја 0101
број 666/1 од 02.06.2016. године за 2016. годину закључен је у укупној вредности од 220.000.000 динара ( за 2.9. Sage, Journals OnLine
Publishing издавача Sage Publications 2.432.842,82 дин.)
интерни број поступка: 0101-199/5; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Преговарачки поступак без објављивања позива за достављање
понуда спроводи се због тога што је издавач искључиви носилац права на своје садржаје и само је издавач у позицији да цену током преговора
прилагоди потребама наручиоца.;

Измена број: 0101-199/5; усвојена: 13.06.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка није постојала у Годишњем плану набавки од 18.02.2016. и тек су се, потписивањем уговора 0101 број 666/1 од 02.06.2016. године између Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Народне библиотеке Србије, стекли услови за њен унос као додатне набавке у План.

Датум штампе: 12.07.2017
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1.1.32

Набавка база података и часописа у
Набавка
база података и часописа
106,159,494
у
106,159,494
електронској форми - 2. Базе података пуног електронској форми - 2. Базе података пуног
текста 2.10. Science Direct, издавача Elsevier текста 2.10. Science Direct, издавача Elsevier

ОРН:
48610000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

По годинама:
2016-106,159,494

106,159,494

424200

преговарачки
поступак без
објављивања
позива за
подношење
понуда

6
2016

7
2016

Набавка електронске, научне и стручне литературе од стране иностраних издавача и приступ електронским научним и стручним базама података
спроводи се ради даљег пружања услуга корисницима ( КоБСОН). Приступ претплаћеним изворима/базама података остварује се кроз
успостављену рачунарско-комуникациону инфраструктуру Академске мреже Србије (АМРЕС), која образовним и научно-истраживачким
организацијама и другим чланицама обезбеђује приступ и коришћење Интернета, информатичких сервиса и везу са националним и
интернационалним мрежама.
Библиотека је директно повезана на Академску рачунарску мрежу, чије ресурсе користи за овај програм. Сви претплаћени електронски извори
користе се преко proxy сервера наша 4 универзитета (Београд, Нови Сад, Крагујевац и Ниш) док Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској
Митровици и Државни Универзитет у Новом Пазару користе proxy сервер Универзитета у Београду.
У оквиру овог програма развијен је и информациони систем којим је приступ научној страној литератури и електронским научним и стручним
базама података обезбеђен академској заједници са формално неограниченим бројем потенцијалних непосредних корисника и истоветним
условима приступа и коришћења за све овлашћене кориснике у Републици Србији. Услуга приступа научној страној литератури и електронским
научним и стручним базама података је за припаднике академске заједнице, као и за институције у којима они раде, бесплатна, али је нужно да
сваки корисник потпише лиценцу са правилима коришћења. Број регистрованих корисника је 35.000 грађана Србије, а преко овог програма
годишње се преузима око 2.500.000 страних чланака и књига.
Сви садржаји са наших сервера намењених овом програму у дупликату се налазе у АМРЕСу, који омогућава коришћење понуђених сервиса и када
рачунски центар у Библиотеци то није у могућности (нпр. нестанак струје и сл.). На тај начин сервис је доступан истраживачкој заједници Србије.
Уговор између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Народне библиотеке Србије-установе културе од националног значаја 0101
број 666/1 од 02.06.2016. године за 2016. годину закључен је у укупној вредности од 220.000.000 динара ( за 2.10. Science Direct, издавача
Elsevier 106.159.494,18 дин.)
интерни број поступка: 0101-199/5; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Преговарачки поступак без објављивања позива за достављање
понуда спроводи се због тога што је издавач искључиви носилац права на своје садржаје и само је издавач у позицији да цену током преговора
прилагоди потребама наручиоца.;

Измена број: 0101-199/5; усвојена: 13.06.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка није постојала у Годишњем плану набавки од 18.02.2016. и тек су се, потписивањем уговора 0101 број 666/1 од 02.06.2016. године између Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Народне библиотеке Србије, стекли услови за њен унос као додатне набавке у План.

Датум штампе: 12.07.2017
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1.1.33

Набавка база података и часописа у
електронској форми - 2. Базе података пуног
текста 2.11. Springer Link, издавача Springer,
Inc

ОРН:
48610000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка
база података и часописа
31,481,919
у
31,481,919
електронској форми - 2. Базе података пуног
текста 2.11. Springer Link, издавача Springer,
Inc

По годинама:
2016-31,481,919

31,481,919

424200

преговарачки
поступак без
објављивања
позива за
подношење
понуда

6
2016

7
2016

Набавка електронске, научне и стручне литературе од стране иностраних издавача и приступ електронским научним и стручним базама података
спроводи се ради даљег пружања услуга корисницима ( КоБСОН). Приступ претплаћеним изворима/базама података остварује се кроз
успостављену рачунарско-комуникациону инфраструктуру Академске мреже Србије (АМРЕС), која образовним и научно-истраживачким
организацијама и другим чланицама обезбеђује приступ и коришћење Интернета, информатичких сервиса и везу са националним и
интернационалним мрежама.
Библиотека је директно повезана на Академску рачунарску мрежу, чије ресурсе користи за овај програм. Сви претплаћени електронски извори
користе се преко proxy сервера наша 4 универзитета (Београд, Нови Сад, Крагујевац и Ниш) док Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској
Митровици и Државни Универзитет у Новом Пазару користе proxy сервер Универзитета у Београду.
У оквиру овог програма развијен је и информациони систем којим је приступ научној страној литератури и електронским научним и стручним
базама података обезбеђен академској заједници са формално неограниченим бројем потенцијалних непосредних корисника и истоветним
условима приступа и коришћења за све овлашћене кориснике у Републици Србији. Услуга приступа научној страној литератури и електронским
научним и стручним базама података је за припаднике академске заједнице, као и за институције у којима они раде, бесплатна, али је нужно да
сваки корисник потпише лиценцу са правилима коришћења. Број регистрованих корисника је 35.000 грађана Србије, а преко овог програма
годишње се преузима око 2.500.000 страних чланака и књига.
Сви садржаји са наших сервера намењених овом програму у дупликату се налазе у АМРЕСу, који омогућава коришћење понуђених сервиса и када
рачунски центар у Библиотеци то није у могућности (нпр. нестанак струје и сл.). На тај начин сервис је доступан истраживачкој заједници Србије.
Уговор између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Народне библиотеке Србије-установе културе од националног значаја 0101
број 666/1 од 02.06.2016. године за 2016. годину закључен је у укупној вредности од 220.000.000 динара ( за 2.11. Springer Link, издавача
Springer, Inc 31.481.919,36 дин.)
интерни број поступка: 0101-199/5; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Преговарачки поступак без објављивања позива за достављање
понуда спроводи се због тога што је издавач искључиви носилац права на своје садржаје и само је издавач у позицији да цену током преговора
прилагоди потребама наручиоца.;

Измена број: 0101-199/5; усвојена: 13.06.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка није постојала у Годишњем плану набавки од 18.02.2016. и тек су се, потписивањем уговора 0101 број 666/1 од 02.06.2016. године између Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Народне библиотеке Србије, стекли услови за њен унос као додатне набавке у План.
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1.1.34

Набавка база података и часописа у
електронској форми - 2. Базе података пуног
текста 2.12. Willey & Blackwell Interscience,
издавача John Willey & Sons, Inc

ОРН:
48610000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка
9,810,109
у
9,810,109база података и часописа
електронској форми - 2. Базе података пуног
текста 2.12. Willey & Blackwell Interscience,
издавача John Willey & Sons, Inc

9,810,109

424200

По годинама:
2016-9,810,109

преговарачки
поступак без
објављивања
позива за
подношење
понуда

6
2016

7
2016

12
2016

Набавка електронске, научне и стручне литературе од стране иностраних издавача и приступ електронским научним и стручним базама података
спроводи се ради даљег пружања услуга корисницима ( КоБСОН). Приступ претплаћеним изворима/базама података остварује се кроз
успостављену рачунарско-комуникациону инфраструктуру Академске мреже Србије (АМРЕС), која образовним и научно-истраживачким
организацијама и другим чланицама обезбеђује приступ и коришћење Интернета, информатичких сервиса и везу са националним и
интернационалним мрежама.
Библиотека је директно повезана на Академску рачунарску мрежу, чије ресурсе користи за овај програм. Сви претплаћени електронски извори
користе се преко proxy сервера наша 4 универзитета (Београд, Нови Сад, Крагујевац и Ниш) док Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској
Митровици и Државни Универзитет у Новом Пазару користе proxy сервер Универзитета у Београду.
У оквиру овог програма развијен је и информациони систем којим је приступ научној страној литератури и електронским научним и стручним
базама података обезбеђен академској заједници са формално неограниченим бројем потенцијалних непосредних корисника и истоветним
условима приступа и коришћења за све овлашћене кориснике у Републици Србији. Услуга приступа научној страној литератури и електронским
научним и стручним базама података је за припаднике академске заједнице, као и за институције у којима они раде, бесплатна, али је нужно да
сваки корисник потпише лиценцу са правилима коришћења. Број регистрованих корисника је 35.000 грађана Србије, а преко овог програма
годишње се преузима око 2.500.000 страних чланака и књига.
Сви садржаји са наших сервера намењених овом програму у дупликату се налазе у АМРЕСу, који омогућава коришћење понуђених сервиса и када
рачунски центар у Библиотеци то није у могућности (нпр. нестанак струје и сл.). На тај начин сервис је доступан истраживачкој заједници Србије.
Уговор између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Народне библиотеке Србије-установе културе од националног значаја 0101
број 666/1 од 02.06.2016. године за 2016. годину закључен је у укупној вредности од 220.000.000 динара ( за 2.12. Willey & Blackwell
Interscience, издавача John Willey & Sons, Inc 9.810.108,98 дин.)
интерни број поступка: 0101-199/5; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Преговарачки поступак без објављивања позива за достављање
понуда спроводи се због тога што је издавач искључиви носилац права на своје садржаје и само је издавач у позицији да цену током преговора
прилагоди потребама наручиоца.;

Измена број: 0101-199/5; усвојена: 13.06.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка није постојала у Годишњем плану набавки од 18.02.2016. и тек су се, потписивањем уговора 0101 број 666/1 од 02.06.2016. године између Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Народне библиотеке Србије, стекли услови за њен унос као додатне набавке у План.

1.1.35

Набавка нафтних деривата ( лако лож уље
за котловско постројење )

ОРН:
09135000

Набавка
нафтних деривата 7,166,667
( лако лож уље
24,583,333
за котловско постројење ) 1,333,333

По годинама:
2016-8,500,000

2017-16,083,333
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

8,600,000

421200

1,600,000

421200

633,333

760,000

421200

-633,333

-760,000

421200

отворени
поступак

8
2016

9
2016

Реконструкцијом котларнице предвиђен је нов енергент - лако лож уље, уместо мазута који се раније трошио, како би се емисија штетних гасова
довела у законом прописане границе ( закон о заштити ваздуха ).
Процена количина извршена је на основу анализе норматива потрошње за овај тип котларницфе. Процењена вредност набавке одређена је
прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем - анализом тржишта путем интернета.
интерни број поступка: 199/6;

Измена број: 0101-199/6; усвојена: 05.08.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се уноси као нова набавка са процењеним вредностима у складу са финансијским плановима за две буџетске године, 2016. и 2017.
Измена број: 0101-199/10; усвојена: 29.12.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Овом изменом се врши промена структуре извора финансирања набавке.
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1.1.36

Набавка електронских база података са
часописима у пуном тексту - 3. Базе
података пуног текста 3.1. IoP Electronic
Journals издавача Institute of Physics
Publishing

ОРН:
48610000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка
података са
3,372,468електронских база 3,372,468
часописима у пуном тексту - 3. Базе
података пуног текста 3.1. IoP Electronic
Journals издавача Institute of Physics
Publishing

По годинама:
2016-3,372,468

3,372,468

424200

преговарачки
поступак без
објављивања
позива за
подношење
понуда

9
2016

10
2016

Набавка електронске, научне и стручне литературе од стране иностраних издавача и приступ електронским научним и стручним базама података
спроводи се ради даљег пружања услуга корисницима ( КоБСОН). Приступ претплаћеним изворима/базама података остварује се кроз
успостављену рачунарско-комуникациону инфраструктуру Академске мреже Србије (АМРЕС), која образовним и научно-истраживачким
организацијама и другим чланицама обезбеђује приступ и коришћење Интернета, информатичких сервиса и везу са националним и
интернационалним мрежама.
Библиотека је директно повезана на Академску рачунарску мрежу, чије ресурсе користи за овај програм. Сви претплаћени електронски извори
користе се преко proxy сервера наша 4 универзитета (Београд, Нови Сад, Крагујевац и Ниш) док Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској
Митровици и Државни Универзитет у Новом Пазару користе proxy сервер Универзитета у Београду.
У оквиру овог програма развијен је и информациони систем којим је приступ научној страној литератури и електронским научним и стручним
базама података обезбеђен академској заједници са формално неограниченим бројем потенцијалних непосредних корисника и истоветним
условима приступа и коришћења за све овлашћене кориснике у Републици Србији. Услуга приступа научној страној литератури и електронским
научним и стручним базама података је за припаднике академске заједнице, као и за институције у којима они раде, бесплатна, али је нужно да
сваки корисник потпише лиценцу са правилима коришћења. Број регистрованих корисника је 35.000 грађана Србије, а преко овог програма
годишње се преузима око 2.500.000 страних чланака и књига.
Сви садржаји са наших сервера намењених овом програму у дупликату се налазе у АМРЕСу, који омогућава коришћење понуђених сервиса и када
рачунски центар у Библиотеци то није у могућности (нпр. нестанак струје и сл.). На тај начин сервис је доступан истраживачкој заједници Србије.
Уговор између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Народне библиотеке Србије-установе културе од националног значаја 0101
број 666/3 од 09.08.2016. године за 2016. годину закључен је у укупној вредности од 5.500.000 динара ( за 3.1. IoP Electronic Journals, издавача
Institute of Physics Publishing 3,372,468,32 дин.)
интерни број поступка: 0101-199/7; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Преговарачки поступак без објављивања позива за достављање
понуда спроводи се због тога што је издавач искључиви носилац права на своје садржаје и само је издавач у позицији да цену током преговора
прилагоди потребама наручиоца.;

Измена број: 0101-199/7; усвојена: 12.09.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка није постојала у Годишњем плану набавки од 18.02.2016. и тек су се, потписивањем уговора 0101 број 666/3 од 09.08.2016. године између Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Министарства одбране Републике Србије и АПВ - Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку
делатност с једне и Народне библиотеке Србије с друге стране, стекли услови за њен унос као додатне набавке у План.
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Набавка електронске, научне и стручне литературе од стране иностраних издавача и приступ електронским научним и стручним базама података
спроводи се ради даљег пружања услуга корисницима ( КоБСОН). Приступ претплаћеним изворима/базама података остварује се кроз
успостављену рачунарско-комуникациону инфраструктуру Академске мреже Србије (АМРЕС), која образовним и научно-истраживачким
организацијама и другим чланицама обезбеђује приступ и коришћење Интернета, информатичких сервиса и везу са националним и
интернационалним мрежама.
Библиотека је директно повезана на Академску рачунарску мрежу, чије ресурсе користи за овај програм. Сви претплаћени електронски извори
користе се преко proxy сервера наша 4 универзитета (Београд, Нови Сад, Крагујевац и Ниш) док Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској
Митровици и Државни Универзитет у Новом Пазару користе proxy сервер Универзитета у Београду.
У оквиру овог програма развијен је и информациони систем којим је приступ научној страној литератури и електронским научним и стручним
базама података обезбеђен академској заједници са формално неограниченим бројем потенцијалних непосредних корисника и истоветним
условима приступа и коришћења за све овлашћене кориснике у Републици Србији. Услуга приступа научној страној литератури и електронским
научним и стручним базама података је за припаднике академске заједнице, као и за институције у којима они раде, бесплатна, али је нужно да
сваки корисник потпише лиценцу са правилима коришћења. Број регистрованих корисника је 35.000 грађана Србије, а преко овог програма
годишње се преузима око 2.500.000 страних чланака и књига.
Сви садржаји са наших сервера намењених овом програму у дупликату се налазе у АМРЕСу, који омогућава коришћење понуђених сервиса и када
рачунски центар у Библиотеци то није у могућности (нпр. нестанак струје и сл.). На тај начин сервис је доступан истраживачкој заједници Србије.
Уговор између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Народне библиотеке Србије-установе културе од националног значаја 0101
број 666/3 од 09.08.2016. године за 2016. годину закључен је у укупној вредности од 5.500.000 динара ( за 3.2. Електронске књиге, издавача
EBSCO 2.112.739,28 дин.)
интерни број поступка: 0101-199/7; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Преговарачки поступак без објављивања позива за достављање
понуда спроводи се због тога што је издавач искључиви носилац права на своје садржаје и само је издавач у позицији да цену током преговора
прилагоди потребама наручиоца.;

Измена број: 0101-199/7; усвојена: 12.09.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка није постојала у Годишњем плану набавки од 18.02.2016. и тек су се, потписивањем уговора 0101 број 666/3 од 09.08.2016. године између Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Министарства одбране Републике Србије и АПВ - Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку
делатност с једне и Народне библиотеке Србије с друге стране, стекли услови за њен унос као додатне набавке у План.
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Набавка електронске, научне и стручне литературе од стране иностраних издавача и приступ електронским научним и стручним базама података
спроводи се ради даљег пружања услуга корисницима ( КоБСОН). Приступ претплаћеним изворима/базама података остварује се кроз
успостављену рачунарско-комуникациону инфраструктуру Академске мреже Србије (АМРЕС), која образовним и научно-истраживачким
организацијама и другим чланицама обезбеђује приступ и коришћење Интернета, информатичких сервиса и везу са националним и
интернационалним мрежама.
Библиотека је директно повезана на Академску рачунарску мрежу, чије ресурсе користи за овај програм. Сви претплаћени електронски извори
користе се преко proxy сервера наша 4 универзитета (Београд, Нови Сад, Крагујевац и Ниш) док Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској
Митровици и Државни Универзитет у Новом Пазару користе proxy сервер Универзитета у Београду.
У оквиру овог програма развијен је и информациони систем којим је приступ научној страној литератури и електронским научним и стручним
базама података обезбеђен академској заједници са формално неограниченим бројем потенцијалних непосредних корисника и истоветним
условима приступа и коришћења за све овлашћене кориснике у Републици Србији. Услуга приступа научној страној литератури и електронским
научним и стручним базама података је за припаднике академске заједнице, као и за институције у којима они раде, бесплатна, али је нужно да
сваки корисник потпише лиценцу са правилима коришћења. Број регистрованих корисника је 35.000 грађана Србије, а преко овог програма
годишње се преузима око 2.500.000 страних чланака и књига.
Сви садржаји са наших сервера намењених овом програму у дупликату се налазе у АМРЕСу, који омогућава коришћење понуђених сервиса и када
рачунски центар у Библиотеци то није у могућности (нпр. нестанак струје и сл.). На тај начин сервис је доступан истраживачкој заједници Србије.
Уговор између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Народне библиотеке Србије-установе културе од националног значаја 0101
број 666/8 од 26.10.2016. године за 2016. годину закључен је у укупној вредности од 12.803.855,68 динара ( за 3.1. EBSCO часописи издавача
EBSCO Publishing, 7.354.608,80 дин.)
интерни број поступка: 0101-199/8; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Преговарачки поступак без објављивања позива за достављање
понуда спроводи се због тога што је издавач искључиви носилац права на своје садржаје и само је издавач у позицији да цену током преговора
прилагоди потребама наручиоца.;

Измена број: 0101-199/8; усвојена: 10.11.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка није постојала у Годишњем плану набавки од 18.02.2016. и тек су се, потписивањем уговора 0101 број 666/8 од 26.10.2016. године између Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије с једне и Народне библиотеке Србије с друге стране, стекли услови за њен унос као додатне набавке у План.
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Набавка електронске, научне и стручне литературе од стране иностраних издавача и приступ електронским научним и стручним базама података
спроводи се ради даљег пружања услуга корисницима ( КоБСОН). Приступ претплаћеним изворима/базама података остварује се кроз
успостављену рачунарско-комуникациону инфраструктуру Академске мреже Србије (АМРЕС), која образовним и научно-истраживачким
организацијама и другим чланицама обезбеђује приступ и коришћење Интернета, информатичких сервиса и везу са националним и
интернационалним мрежама.
Библиотека је директно повезана на Академску рачунарску мрежу, чије ресурсе користи за овај програм. Сви претплаћени електронски извори
користе се преко proxy сервера наша 4 универзитета (Београд, Нови Сад, Крагујевац и Ниш) док Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској
Митровици и Државни Универзитет у Новом Пазару користе proxy сервер Универзитета у Београду.
У оквиру овог програма развијен је и информациони систем којим је приступ научној страној литератури и електронским научним и стручним
базама података обезбеђен академској заједници са формално неограниченим бројем потенцијалних непосредних корисника и истоветним
условима приступа и коришћења за све овлашћене кориснике у Републици Србији. Услуга приступа научној страној литератури и електронским
научним и стручним базама података је за припаднике академске заједнице, као и за институције у којима они раде, бесплатна, али је нужно да
сваки корисник потпише лиценцу са правилима коришћења. Број регистрованих корисника је 35.000 грађана Србије, а преко овог програма
годишње се преузима око 2.500.000 страних чланака и књига.
Сви садржаји са наших сервера намењених овом програму у дупликату се налазе у АМРЕСу, који омогућава коришћење понуђених сервиса и када
рачунски центар у Библиотеци то није у могућности (нпр. нестанак струје и сл.). На тај начин сервис је доступан истраживачкој заједници Србије.
Уговор између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Народне библиотеке Србије-установе културе од националног значаја 0101
број 666/8 од 26.10.2016. године за 2016. годину закључен је у укупној вредности од 12.803.855,68 динара ( за 3.2. MUSE издавача Johns
Hopkins University Press 1.049.713 дин.)
интерни број поступка: 0101-199/8; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Преговарачки поступак без објављивања позива за достављање
понуда спроводи се због тога што је издавач искључиви носилац права на своје садржаје и само је издавач у позицији да цену током преговора
прилагоди потребама наручиоца.;

Измена број: 0101-199/8; усвојена: 10.11.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка није постојала у Годишњем плану набавки од 18.02.2016. и тек су се, потписивањем уговора 0101 број 666/8 од 26.10.2016. године између Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије с једне и Народне библиотеке Србије с друге стране, стекли услови за њен унос као додатне набавке у План.
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текста - 3.3. Cambridge, Journal OnLine
издавача Cambridge University Press

ОРН:
48610000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка
података пуног
2,436,834електронских база 2,436,834
текста - 3.3. Cambridge, Journal OnLine
издавача Cambridge University Press

По годинама:
2016-2,436,834

2,436,834

424200

преговарачки
поступак без
објављивања
позива за
подношење
понуда

11
2016

11
2016

Набавка електронске, научне и стручне литературе од стране иностраних издавача и приступ електронским научним и стручним базама података
спроводи се ради даљег пружања услуга корисницима ( КоБСОН). Приступ претплаћеним изворима/базама података остварује се кроз
успостављену рачунарско-комуникациону инфраструктуру Академске мреже Србије (АМРЕС), која образовним и научно-истраживачким
организацијама и другим чланицама обезбеђује приступ и коришћење Интернета, информатичких сервиса и везу са националним и
интернационалним мрежама.
Библиотека је директно повезана на Академску рачунарску мрежу, чије ресурсе користи за овај програм. Сви претплаћени електронски извори
користе се преко proxy сервера наша 4 универзитета (Београд, Нови Сад, Крагујевац и Ниш) док Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској
Митровици и Државни Универзитет у Новом Пазару користе proxy сервер Универзитета у Београду.
У оквиру овог програма развијен је и информациони систем којим је приступ научној страној литератури и електронским научним и стручним
базама података обезбеђен академској заједници са формално неограниченим бројем потенцијалних непосредних корисника и истоветним
условима приступа и коришћења за све овлашћене кориснике у Републици Србији. Услуга приступа научној страној литератури и електронским
научним и стручним базама података је за припаднике академске заједнице, као и за институције у којима они раде, бесплатна, али је нужно да
сваки корисник потпише лиценцу са правилима коришћења. Број регистрованих корисника је 35.000 грађана Србије, а преко овог програма
годишње се преузима око 2.500.000 страних чланака и књига.
Сви садржаји са наших сервера намењених овом програму у дупликату се налазе у АМРЕСу, који омогућава коришћење понуђених сервиса и када
рачунски центар у Библиотеци то није у могућности (нпр. нестанак струје и сл.). На тај начин сервис је доступан истраживачкој заједници Србије.
Уговор између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Народне библиотеке Србије-установе културе од националног значаја 0101
број 666/8 од 26.10.2016. године за 2016. годину закључен је у укупној вредности од 12.803.855,68 динара ( за 3.3. Cambridge, Journal OnLine
издавача Cambridge University Press, 2.436.834,40 дин.)
интерни број поступка: 0101-199/8; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Преговарачки поступак без објављивања позива за достављање
понуда спроводи се због тога што је издавач искључиви носилац права на своје садржаје и само је издавач у позицији да цену током преговора
прилагоди потребама наручиоца.;

Измена број: 0101-199/8; усвојена: 10.11.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка није постојала у Годишњем плану набавки од 18.02.2016. и тек су се, потписивањем уговора 0101 број 666/8 од 26.10.2016. године између Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије с једне и Народне библиотеке Србије с друге стране, стекли услови за њен унос као додатне набавке у План.

Датум штампе: 12.07.2017
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1.1.41

Набавка електронских база података пуног
текста - 3.4. APS издавача American
Physical Society and American Institute of
Physics

ОРН:
48610000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка
података пуног
1,962,699електронских база 1,962,699
текста - 3.4. APS издавача American
Physical Society and American Institute of
Physics

По годинама:
2016-1,962,699

1,962,699

424200

преговарачки
поступак без
објављивања
позива за
подношење
понуда

11
2016

12
2016

Набавка електронске, научне и стручне литературе од стране иностраних издавача и приступ електронским научним и стручним базама података
спроводи се ради даљег пружања услуга корисницима ( КоБСОН). Приступ претплаћеним изворима/базама података остварује се кроз
успостављену рачунарско-комуникациону инфраструктуру Академске мреже Србије (АМРЕС), која образовним и научно-истраживачким
организацијама и другим чланицама обезбеђује приступ и коришћење Интернета, информатичких сервиса и везу са националним и
интернационалним мрежама.
Библиотека је директно повезана на Академску рачунарску мрежу, чије ресурсе користи за овај програм. Сви претплаћени електронски извори
користе се преко proxy сервера наша 4 универзитета (Београд, Нови Сад, Крагујевац и Ниш) док Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској
Митровици и Државни Универзитет у Новом Пазару користе proxy сервер Универзитета у Београду.
У оквиру овог програма развијен је и информациони систем којим је приступ научној страној литератури и електронским научним и стручним
базама података обезбеђен академској заједници са формално неограниченим бројем потенцијалних непосредних корисника и истоветним
условима приступа и коришћења за све овлашћене кориснике у Републици Србији. Услуга приступа научној страној литератури и електронским
научним и стручним базама података је за припаднике академске заједнице, као и за институције у којима они раде, бесплатна, али је нужно да
сваки корисник потпише лиценцу са правилима коришћења. Број регистрованих корисника је 35.000 грађана Србије, а преко овог програма
годишње се преузима око 2.500.000 страних чланака и књига.
Сви садржаји са наших сервера намењених овом програму у дупликату се налазе у АМРЕСу, који омогућава коришћење понуђених сервиса и када
рачунски центар у Библиотеци то није у могућности (нпр. нестанак струје и сл.). На тај начин сервис је доступан истраживачкој заједници Србије.
Уговор између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Народне библиотеке Србије-установе културе од националног значаја 0101
број 666/8 од 26.10.2016. године за 2016. годину закључен је у укупној вредности од 12.803.855,68 динара ( за 3.4. APS издавача American
Physical Society and American Institute of Physics, 1.962.699,20 дин.)
интерни број поступка: 0101-199/8; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Преговарачки поступак без објављивања позива за достављање
понуда спроводи се због тога што је издавач искључиви носилац права на своје садржаје и само је издавач у позицији да цену током преговора
прилагоди потребама наручиоца.;

Измена број: 0101-199/8; усвојена: 10.11.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка није постојала у Годишњем плану набавки од 18.02.2016. и тек су се, потписивањем уговора 0101 број 666/8 од 26.10.2016. године између Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије с једне и Народне библиотеке Србије с друге стране, стекли услови за њен унос као додатне набавке у План.

Датум штампе: 12.07.2017
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1.1.42

Набавка серверске и пратеће IT опреме
1. П1 - Набавка серверске опреме

Набавка
1,416,667
IT опреме
3,950,000серверске и пратеће
43,333
1. П1 - Набавка
3,083,334
серверске опреме

2.. П2 - Набавка мрежних мултифункцијских 2.. П2 - Набавка
1,623,334
375,000
мрежних мултифункцијских
штампача
штампача
250,000
3.. П3 - Набавка периферне IT опреме
3.. П3 - Набавка
491,666
периферне IT
опреме
125,000
3а.. П3 - Набавака периферне IT опреме
3а.. П3 - Набавака
-200,000
периферне
IT опреме
320,833
3б.. П3 - Набавка периферне IT опреме
3б.. П3 - Набавка
-8,333
периферне137,500
IT опреме

ОРН:

30200000
48820000

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

1,700,000

512200

52,000

512200

1,948,000

512200

300,000

512200

150,000

512200

385,000

512200

165,000

512600

По годинама:

25,000

30,000

425200

2016-3,950,000

8,333

10,000

426900

-62,500

-75,000

512200

-137,500

-165,000

512600

-8,333

-10,000

426900

137,500

165,000

512600

62,500

75,000

512200

8,333

10,000

426900

поступак јавне
набавке мале
вредности

11
2016

11
2016

12
2016

За квалитетно и несметано обављање библиотечко-информатичке делатности прописане законом, Народној библиотеци Србије неопходна је
замена постојеће и набавка нове серверске и пратеће IT опреме. Предвиђена је набавка дискова за NetApp Storage, три мултифункцијска
штампача, 5 таблета, LapTop рачунара, TV са носачем, ситне рачунарске опреме и др.
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем - анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 0101-199/8; тип набавке: обликована по партијама;

Измена број: 0101-199/8; усвојена: 10.11.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Уноси се нова набавка уместо набавке 1.1.10 која је избрисана из Плана. Нова набавка има нови опис, структурирана је по партијама и са другачијом структуром
средстава по износима, изворима, економским класификацијама, динамици.
Измена број: 0101-199/9; усвојена: 16.12.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Врши се измена структуре средстава тако што се смањују планирана буџетска средства КоБСОН, јер се смањио обим потреба у овој набавци.

1.1.43

Набавка опреме за скенирање
микрофилмоване грађе ( читачи и скенери )
1.. П1 - Набавка читача
2.. П2 - Набавка скенера

ОРН:
38000000

Набавка
483,333
1,250,000опреме за скенирање
микрофилмоване грађе ( читачи
и скенери )
183,333
1.. П1 - Набавка
483,333
читача
583,334
2.. П2 - Набавка
766,667
скенера

580,000

512200

220,000

512200

700,000

512200

поступак јавне
набавке мале
вредности

11
2016

11
2016

12
2016

По годинама:
2016-1,250,000

38520000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

С обзиром на богату збирку микрофилмова НБС и застарелост постојеће опреме за скенирање микрофилмова, скенер је неопходан како за
пружање услуга корисницима тако и за дигитално архивирање библиотечке микрофилмоване грађе. Такође се набвљају и скенери за потребе
Одељења за развој дигиталне библиотеке и микрографију.
Процењена вредност набавке одређена је прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем - анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 0101-199/8; тип набавке: обликована по партијама;

Измена број: 0101-199/8; усвојена: 10.11.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Уноси се нова набавка уместо набавке 1.1.18 која је избрисана из Плана. Нова набавка има допуњени опис, структурирана је по партијама и са другачијом структуром
средстава по износима, изворима и динамици.

услуге
Датум штампе: 12.07.2017
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1.2.1

Ангажовање агенције за одржавање хигијене Ангажовање
5,633,333хигијене
7,500,000 агенције за одржавање
објекта НБС, канцеларија и канцеларијске
објекта НБС, канцеларија и 1,866,667
канцеларијске
опреме
опреме

ОРН:
90910000

6,760,000

421300

2,240,000

421300

отворени
поступак

2
2016

3
2016

4
2017

По годинама:
2016-5,000,000
2017-2,500,000

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Народна библиотека Србије има 24 000 м2 коју одржава шест стално запослених радница на одржавању хигијене што је за објекат таквог значаја
премало. Неопходно је усмеравање на outsourcing услуге и ангажовање професионалне агенције која би пружала услуге чишћења са својим
особљем, материјалом и опремом за одржавање хигијене.
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација од потенцијалних понуђача који се баве наведеним пословима и
истраживањем - анализом тржишта путем интернета.
интерни број поступка: 199/1;

Измена број: 0101-199/10; усвојена: 29.12.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Измене се врше због исправљања грешака и неправилности у поступку планирања набавки, на основу дате препоруке ДРИ која је у свом налазу приликом ревизије
правилности пословања НБС констатовала грешке које се односе на временско важење набавке.

1.2.2

Услуге мобилне телефоније и остале
комуникационе услуге (интернет, фискални
терминали)

ОРН:
64212000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Услуге
и остале
500,000мобилне телефоније 458,333
комуникационе услуге (интернет,
фискални
41,667
терминали)
-458,333

По годинама:
2016-500,000

-41,667

550,000

421400

50,000

421400

-550,000

421400

-50,000

421400

поступак јавне
набавке мале
вредности

5
2016

6
2016

Службене мобилне телефоне поседује 19 запослених (управа, возачи, поједини начелници одељења) који, обзиром на природу посла, имају
повећану потребу за комуникацијом унутар и ван библиотеке. У оквиру набавке укључени су интернет и накнаде за фискалне терминале које
користи Народна библиотека Србије.
Трошкови службених мобилних телефона у просеку су углавном задржани на нивоу препоруке Министарства културе и информисања о
рационализацији тих трошкова. Препоручени лимит телефонских рачуна одржава се већ неколико година на приближно истом нивоу ( испод
60.000 динара месечно ) и послужио је као основа за процену вредности набавке.
интерни број поступка: 199/1;

Измена број: 0101-199/8; усвојена: 10.11.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Набавка се брише из Плана пошто је грешком сврстана у набавке мале вредности уместо у набавке на које се закон не примењује.

Датум штампе: 12.07.2017

6
2016
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1.2.3

Услуге осигурања (објекта и имовине,
осигурање запослених од незгоде, обавезно
и каско осигурање моторних возила,
осигурања библиотечке грађе на изложбама
и током превоза )

ОРН:
66512000

Услуге
осигурања (објекта и1,500,000
имовине,
1,900,000
осигурање запослених од незгоде,
обавезно
333,333
и каско осигурање моторних возила,
осигурања библиотечке грађе66,667
на изложбама
и током превоза )

1,500,000

421500

400,000

421500

0

421500

поступак јавне
набавке мале
вредности

3
2016

3
2016

4
2016

По годинама:
2016-1,900,000

66514100
66515200
66516000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Народна библиотека Србије има потребу за осигурањем објекта и имовине ( од пожара, бујице, пуцања водоводних инсталација ), возила
(обавезно и каско осигурање три службена возила ). У 2016. години Библиотека је планирала наведене видове осигурања, као и осигурање од
последица несрећног случаја за запослене. У оквиру наведене услуге планирано је и осигурање библиотечке грађе на изложбама и током превоза.
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација из тарифа осигуравајућих кућа - потенцијалних понуђача и анализом
тржишта осигурања путем интернета.
интерни број поступка: 199/1;

Измена број: 0101-199/3; усвојена: 22.04.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Врши се измена код планиране вредности без ПДВ тако да је она иста као и планирана вредност са ПДВ, с обзиром да се на премију осигурања не плаћа ПДВ већ
посебан порез од 5%.

1.2.4

Услуге путничких агенција и сличне услуге
(авионски, друмски и железнички превоз,
хотелски смештај у иностранству, осигурање
у путу, агенцијска маржа и сл.)

ОРН:
63510000

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Услуге
путничких агенција и сличне
800,000услуге
3,800,000
(авионски, друмски и железнички
превоз,
1,450,000
хотелски смештај у иностранству, осигурање
350,000
у путу, агенцијска маржа и сл.)
550,000
По годинама:

800,000

422200

1,450,000

422200

350,000

422200

550,000

424200

2016-2,500,000

650,000

650,000

424200

2017-1,300,000

-650,000

-650,000

424200

650,000

650,000

422200

-500,000

-500,000

422200

500,000

500,000

422200

-270,000

-270,000

422200

-1,030,000

-1,030,000

422200

поступак јавне
набавке мале
вредности

2
2016

3
2016

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности одељења у вези са међународном сарадњом и међународним пројектима а на основу
годишњег плана и програма рада Народне библиотеке Србије за 2016. годину, као и ради реализације поверених задатака у међународној
сарадњи од стране Министарства културе и информисања. Набавка обухвата трошкове превоза
( авио, комби, аутобуски и железнички ),
хотелски смештај, путно осигурање, визе и сл.
Процењена вредност набавке одређена je на основу анализе цена агенцијских услуга, цена карата и хотелског смештаја из претходнe године,
прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем - анализом тржишта путем интернета.
интерни број поступка: 199/1;

Измена број: 0101-199/3; усвојена: 22.04.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Врши се техничка измена тако што се уместо конта 4242 уноси конто 4222 са истим износом од 650.000 динара и из истог извора - сопствени приходи буџетских
Измена број: 0101-199/5; усвојена: 13.06.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Измена се врши у структури извора средстава с обзиром да су кроз измену Финансијског плана за 2016. бр. 0101-27/5 од 09.06.2016. додељена средства за намену
службених путовања из средстава КоБСОН.
Измена број: 0101-199/8; усвојена: 10.11.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Врши се измена структуре извора средстава тако што се умањују буџетска средства КоБСОН а увећавају сопствена средства, јер су се променили основ и структура
запослених који се шаљу на службени пут. Такође се усклађује годишња структура јавне набавке с обзиром да се набавка односи на две буџетске године.
Датум штампе: 12.07.2017

3
2017
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1.2.5

Услуге штампања публикација, рекламног и
осталог материјала
1. Штампање публикација и рекламног
материјала
2. Штампање RFID картица

ОРН:
79810000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Услуге
штампања публикација,
6,363,636
рекламног и
8,691,479
осталог материјала
893,752
1. Штампање
7,407,388
публикација и рекламног
150,000
материјала
2. Штампање 375,000
RFID картица 375,000

По годинама:

909,091

7,000,000

423400

1,018,000

424200

180,000

423700

450,000

423400

1,000,000

423400

отворени
поступак

3
2016

4
2016

10
2016

2016-8,691,479
Извршавање редовних обавеза Одељења према усвојеном Плану и издавачком програму за 2016. Предвиђене су и услуге штампања каталога,
билтена, позивница, посетница, плаката и другог специфичног материјала ( принтова ) за сајамске наступе и за изложбе. Овом набавком
обухваћено је штампање маркетиншког материјала. Предвиђено је и штампање RFID картица за потребе Оделења за пружање информационих
услуга корисницима.
Процењена вредност набавке одређена је прикупљањем информација од потенцијалних понуђача - штампара и истраживањем - анализом
тржишта путем интернета.
интерни број поступка: 199/1; тип набавке: обликована по партијама;

Измена број: 0101-199/3; усвојена: 22.04.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Врши се повећање износа средстава за набавку 1.2.5. Услуге штампања публикација, рекламног и осталог материјала, због повећаног обима штампе сајамских
публикација за сајмове књига у региону.

1.2.6

Услуге чишћења вентилационих канала

ОРН:
50700000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.7

Остале напомене:
Стаклорезачке услуге

ОРН:
45441000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 12.07.2017

Услуге
708,333
канала
708,333чишћења вентилационих

По годинама:
2016-708,333

850,000

425100

поступак јавне
набавке мале
вредности

7
2016

8
2016

9
2016

Током године иначе, а нарочито после одређених радова у библиотеци, долази до стварања велике количине фине прашине у вентилационим
каналима, која представља потенцијалну опасност од избијања пожара. У складу са тим потребно је у корисничком делу зграде очистити све
вентилационе канале.
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација од потенцијалних понуђача који се баве наведеним пословима и
истраживањем-анализом тржишта путем интернета.
интерни број поступка: 199/1;
Стаклорезачке
услуге
666,667
800,000
425100
7
8
9
666,667
поступак јавне
2016
2016
2016
набавке мале
По годинама:
2016-666,667

вредности

Због велике стаклене површине објекта НБС (објекат је величине 24.000 m2) често је потребна замена напуклих стакала у објекту библиотеке.
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација од потенцијалних понуђача који се баве наведеним пословима и
истраживањем-анализом тржишта путем интернета.
интерни број поступка: 199/1;
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1.2.8

Услуге одржавања система видео-надзора и
контроле приступа и одржавања ПП система
1. Одржавање система са функционалним
испитивањем стабилне инсталације за
дојаву пожара са резервним деловима и
пратећом опремом ( произвођач Ziton Енглеска ) и ажурирање постојећег
софтвера Maestro
2. Одржавање ПП система (сервисирање
ПП апарата,стабилног система за гашење
пожара CO2 и Novec1230,хидрантске
мреже,противпаничне расвете,ПП
клапни,система одимљавања,ПП врата) са
резервним деловима
3. Одржавање система техничке заштите
(система видеонадзора,контроле приступа
и противпровале) са резервним деловима и
пратећом опремом

ОРН:
50700000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.9

Остале напомене:
Услуге одржавања инсталационог система (
одржавање и адаптација система покретних
трака за транспорт књига )

ОРН:
50700000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 12.07.2017

Услуге
одржавања система 2,666,667
видео-надзора и
2,666,667
контроле приступа и одржавања ПП система
1. Одржавање
1,352,083
система са функционалним
испитивањем стабилне инсталације за
дојаву пожара са резервним деловима и
пратећом опремом ( произвођач Ziton Енглеска ) и ажурирање постојећег
софтвера Maestro

3,200,000

425200

поступак јавне
набавке мале
вредности

8
2016

9
2016

10
2016

2. Одржавање903,125
ПП система (сервисирање ПП
апарата,стабилног система за гашење
пожара CO2 и Novec1230,хидрантске
мреже,противпаничне расвете,ПП
клапни,система одимљавања,ПП врата) са
резервним деловима
3. Одржавање411,459
система техничке заштите
(система видеонадзора,контроле приступа и
противпровале) са резервним деловима и
пратећом опремом

По годинама:
2016-2,666,667
Квалитетна услуга одржавања противпожарног система, пп централа, стабилног система за гашење, дојаве пожара, редовни сервиси пп апарата,
хидраната, пп клапни, видео надзора и контроле приступа је од прворазредне важности за Народну библиотеку Србије као институцију која чува и
штити непроцењиву културну баштину . Набавка се одвија кроз три партије: Партија 1 - Одржавање система са функционалним испитивањем
стабилне инсталације за дојаву пожара са резервним деловима и пратећом опремом ( произвођач Ziton - Енглеска ) и ажурирање постојећег
апликативног софтвера Maestro; Партија 2 - Одржавање ПП ( сервисирање ПП апарата, стабилног система за гашење пожара CO2 и Novec 1230,
хидрантске мреже, противпаничне расвете, ПП клапни, система одимљавања и ПП врата ) са резервним деловима и пратећом опремом; Партија
3 - Одржавање система техничке заштите ( система видео-надзора, система контроле приступа и система противпровале ) са резервним
деловима и пратећом опремом
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација од потенцијалних понуђача који се баве наведеним пословима и
истраживањем-анализом тржишта путем интернета.
интерни број поступка: 199/1; тип набавке: обликована по партијама;
Услуге
625,000
система (
750,000
425200
4
5
6
625,000одржавања инсталационог
поступак јавне
одржавање и адаптација система покретних
2016
2016
2016
набавке мале
трака за транспорт књига )
вредности

По годинама:
2016-625,000

Систем покретних трака за превоз књига из магацина у читаоницу у библиотеци стар је преко 40 година тако да је потребно стално сервисирање и
одржавање система у исправном стању.
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација од потенцијалних понуђача који се баве наведеним пословима и
истраживањем-анализом тржишта путем интернета.
интерни број поступка: 199/1;
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1.2.10

Услуге одржавања инсталационог система (
одржавање система вентилације и
климатизације )

ОРН:
50700000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Услуге
одржавања инсталационог
1,541,667
система (
1,541,667
одржавање система вентилације
и
-142,500
климатизације )
142,500

По годинама:

1,850,000

425200

-171,000

425200

171,000

425200

поступак јавне
набавке мале
вредности

3
2016

4
2016

2016-1,541,667
Редовни сервиси и ванредне интервенције на систему вентилације и климатизације : сплит системи, систем клима комора, чилери, fan coil уређаји
су неопходни због нормалног функционисања библиотеке.
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација од потенцијалних понуђача који се баве наведеним пословима и
истраживањем-анализом тржишта путем интернета.
интерни број поступка: 199/1;

Измена број: 0101-199/4; усвојена: 06.06.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Врши се измена тако што се умањује износ са ПДВ од 171.000 динара из сопствених прихода буџетских корисника а увећава исти износ из буџетских средстава.

Датум штампе: 12.07.2017

5
2016
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1.2.11

Продужетак права коришћења лиценци и
куповина нових
1.. П1 - Продужетак права коришћења
лиценци за ESET Endpoint Antivirus
1.а. П1 - Продужетак права коришћења
лиценци за ESET Endpoint Antivirus
2.. П2 - Продужетак права коришћења
Microsoft лиценци и куповина Microsoft office
пакета
2.а. П2 - Продужетак права коришћења
Microsoft лиценци и куповина Microsoft office
пакета
2.б. П2 - Продужетак права коришћења
Microsoft лиценци и куповина Microsoft office
пакета
3.. П3 - Продужетак права коришћења
лиценци за Vmware
3.а. П3 - Продужетак права коришћења
лиценци за Vmware
4.. П4 - Куповина софтвера за
дигитализацију, обраду слика и остало
4.а. П4 - Куповина софтвера за
дигитализацију, обраду слика и остало
4.б. П4 -Куповина софтвера за
дигитализацију, обраду слика и остало
4.в. П4 - Куповина софтвера за
дигитализацију, обраду слика и остало
4.г. П4 - Куповина софтвера за
дигитализацију, обраду слика и остало
5.. П5 - Продужетак права коришћења
лиценци за рачуноводство, кадрове и др.
5.а. П5 - Продужетак права коришћења
лиценци за рачуноводство, кадрове и др.
5.б. П5 - Куповина софтвера за конверзију
скенираних докумената и слике у
текстуални формат

ОРН:
48600000

Продужетак
2,479,167
лиценци и
3,566,667 права коришћења
куповина нових
20,833
1.. П1 - Продужетак
187,500
права коришћења
708,333
лиценци за ESET Endpoint Antivirus
433,333
1.а. П1 - Продужетак
10,000права коришћења

2,975,000

423200

25,000

423200

850,000

423200

520,000

423200

-20,833
лиценци за ESET Endpoint Antivirus

-25,000

423200

2.. П2 - Продужетак
1,150,000
права коришћења
-245,833
Microsoft лиценци и куповина191,667
Microsoft office
пакета

-295,000

423200

230,000

423200

поступак јавне
набавке мале
вредности

8
2016

9
2016

12
2016

2.а. П2 - Продужетак
175,000права коришћења
Microsoft лиценци и куповина Microsoft office
пакета
2.б. П2 - Продужетак
-208,333 права коришћења
Microsoft лиценци и куповина Microsoft office
пакета
3.. П3 - Продужетак
437,500
права коришћења
лиценци за Vmware
3.а. П3 - Продужетак
333,333права коришћења
лиценци за Vmware
4.. П4 - Куповина
1,166,666
софтвера за
дигитализацију, обраду слика и остало
4.а. П4 - Куповина
258,334
софтвера за
дигитализацију, обраду слика и остало
4.б. П4 -Куповина
-247,000
софтвера за
дигитализацију, обраду слика и остало
4.в. П4 - Куповина
-125,000
софтвера за
дигитализацију, обраду слика и остало
4.г. П4 - Куповина
191,667
софтвера за
дигитализацију, обраду слика и остало
5.. П5 - Продужетак
266,667
права коришћења
лиценци за рачуноводство, кадрове и др.
5.а. П5 - Продужетак
-266,667права коришћења
лиценци за рачуноводство, кадрове и др.
5.б. П5 - Куповина
237,000
софтвера за конверзију
скенираних докумената и слике у текстуални
формат

По годинама:
2016-3,566,667

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Потребно је редовно годишње продужење права коришћења лиценци и куповина нових за антивирусну заштиту, Microsoft, Vmware, софтвера за
дигитализацију, обраду слика и остало. Куповина софтвера Aby Finereader је неопходна за оптичко препознавање знакова, претварање скенираних
папирних докумената, PDF-ова и дигиталних фотографија у изменљиве и претраживе електронске фајлове.
Процењена вредност набавке одређена је прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем - анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 199/1; тип набавке: обликована по партијама;

Измена број: 0101-199/5; усвојена: 13.06.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Измена се врши у структури извора средстава с обзиром да су кроз измену Финансијског плана за 2016. бр. 0101-27/5 од 09.06.2016. повећана средства за лиценце из
сопствених средстава.
Измена број: 0101-199/6; усвојена: 05.08.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Датум штампе: 12.07.2017
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Образложење: Приликом планирања грешком је унета партија П5 - Продужетак права коришћења лиценци за рачуноводство, кадрове и др. која не припада овој набавци због своје
специфичности, и као таква треба бити изузета и планирана као посебна набавка. Уместо ње као нова уводи се партија П5 - Куповина софтвера за конверзију скенираних докумената и
слика у текстуални формат. Из тог разлога дошло је и до измене структуре и описа постојеће набавке.
Измена број: 0101-199/8; усвојена: 10.11.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Врши се измена структуре тако што се увећавају средства из извора остали сопствени приходи, јер се повећала процена вредности за непокренуту Партију 4.

1.2.12

Развој и унапређење платформе за
обједињавање библиотечких сервиса
Народне библиотеке Србије

ОРН:
72212160
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 12.07.2017

Развој
и унапређење платформе
3,437,500
за
3,437,500
обједињавање библиотечких сервиса
Народне библиотеке Србије

По годинама:

4,125,000

423200

поступак јавне
набавке мале
вредности

3
2016

4
2016

5
2016

2016-3,437,500
Развој платформе за обједињавање библиотечких сервиса НБС који је започет 2015. године представља дугорочну активност која подразумева
вишегодишња улагања у смислу праћења примене имплементираних сервиса, њиховог дорађивања и унапређивања, као и изградње нових. У
2016. години потребно је предвидети средства за успостављање и даљи развој најсложенијих портлета који чине део обједињених библиотечких
сервиса и то:
1. за архивирање веба (подразумева харвестовање, селективно харвестовање и складиштење веб извора ради трајног чувања и заштите уз
могућност претраживања према параметрима као што су назив, тема, временска одредница, домен и поддомен, и др.),
2. за агрегацију метаподатака институција културе у Србији за имплементацију у централни систем Еуропеане (подразумева прикупљање и
складиштење описних елемената публикација и сликовних приказа мале резолуције / thumbnail / у циљу обједињеног представљања и промоција
националне културне баштине,
4. за регистар културних добара (подразумева миграцију постојећег портала уз развој нових функционалности заснованих на могућности
претраживања регистрованих културних добара у четири нивоа доступности: јавна верзија за све кориснике, верзија за унос података за
библиотеке, верзија за Библиотеку Матице српске, администраторска верзија за све податке без ограничења,
5. за базу за обраду архивске грађе (подразумева локализацију отвореног софтвера за обраду архивске грађе према потребама НБС),
6. за издаваче (подразумева интеграцију услуга агенција за међународне идентификационе бројеве за различите врсте грађе ISBN, ISSN, ISMN,
ISAN, као и CIP),
7. за текућу библиографију (подразумева миграцију постојеће базе текуће библиографије, као и програм за аутоматизацију исписа за различите
врсте грађе на основу COBISS ID).
3. за Дигиталну НБС (подразумева складиштење дигиталних објеката, метаподатака и њихово приказивање на интернету),
8. Електронски обавезни примерак
9. Унапређивање и развој базе за сакупљање статистичких података о пословању мреже библиотека Србије и услова за обављање библиотечкоинформационе делатности
У складу са законом дефинисаним обавезама, НБС прати развој свих библиотека у земљи које чине део јединственог библиотечко-информационог
система. Ово праћење је утемељено на прикупљању статистичких података о њиховом пословању, као и условима у којима обављају делатност.
Апликација на којој се темељи процес сакупљања података захтева осавремењавање и надградњу, пре свега у смислу аутоматизације делова
процеса сакупљања који су до сада обављани ручно, као и унапређивања модела претраге података.
Процењена вредност набавке одређена је прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем - анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 199/1;
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1.2.13

Агенцијске услуге ангажовања радника

ОРН:
79600000

Агенцијске
1,750,000
радника
3,500,000 услуге ангажовања
-291,667
По годинама:

2,100,000

423900

-350,000

423900

2016-1,458,333

поступак јавне
набавке мале
вредности

7
2016

8
2016

8
2017

2017-2,041,667
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

У складу са чланом 27е тачка 34. Закона о буџетском систему, корисници јавних средстава не могу заснивати радни однос са новим лицима ради
попуњавања слободних односно упражњених радних места до 31. децембра 2016. Како укупан број радно ангажованих лица код послодавца не
може бити већи од 10% од укупног броја запослених на неодређено време, а с обзиром на константно повећан обим послова, послодавац има
потребу за додатним екстерним ангажовањем радника.
Процењена вредност набавке одређена je на основу анализе цена агенцијских услуга, прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и
истраживањем - анализом тржишта путем интернета.
интерни број поступка: 199/3;

Измена број: 0101-199/3; усвојена: 22.04.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Послодавац има потребу за екстерним ангажовањем радника на манипулативним пословима и пословима обезбеђења. Набавка се додаје у План јер је претходно
извршена Четврта измена и допуна Финансијског плана бр. 0101-27/4 од 04.04.2016. којом су обезбеђена средства за финансирање додате набавке.
Измена број: 0101-199/4; усвојена: 06.06.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Врши се измена тако што набавка више није по партијама. Мењају се планирани износи по годинама тако да се у 2016. планира износ са ПДВ од 1.750.000 дин. уместо
2.100.000 дин. а у 2017. години 2.450.000 дин. уместо 1.100.000 дин.Такође врши се измена рокова за покретање поступка, закључење и извршење уговора.

1.2.14

Набавка софтвера (web апликације)
Discovery Service за обједињену претрагу
претплаћеног садржаја

ОРН:
72212160
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка
600,000
600,000 софтвера (web апликације)
Discovery Service за обједињену0претрагу
претплаћеног садржаја

По годинама:

600,000

423200

150,000

423200

поступак јавне
набавке мале
вредности

9
2016

10
2016

2016-600,000
Тренд у светском модерном библиотекарству је имплементација софтвера за обједињену претрагу свих расположивих сервиса ( садржаја ).
Увођење обједињене претраге умногоме доприноси унапређењу услуга и сервиса који се нуде корисницима, са једне, као и повећаном коришћењу
претплаћених садржаја ( часописа, књига ), са друге стране. Ово је услуга коју библиотекама може пружити низ иностраних издавача дистрибутера научних информација. У Србији не постоји фирма која се бави спровођењем овакве врсте услуга.
Вредност услуге процењена је у консултацији са колегама из иностранства који ову услугу већ користе, као и директним контактом са издавачима
са којима имамо дугогодишњу сарадњу и на чије садржаје ( електронске часописе и књиге) смо претплатници.
интерни број поступка: 0101-199/7;

Измена број: 0101-199/7; усвојена: 12.09.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка није била унета у првобитни план, и тек су се, потписивањем уговора 0101 број 666/3 од 09.08.2016. године између Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије, Министарства одбране Републике Србије и АПВ - Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност с једне и
Народне библиотеке Србије с друге стране, стекли услови за њен унос као додатне набавке у План.
Измена број: 0101-199/9; усвојена: 16.12.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Врши се кориговање планиране набавке тако што се повећава само њена вредностса ПДВ, што првобитно није било исправно планирано.

Датум штампе: 12.07.2017

12
2016

Страна 37 од 62

1.2.15

Одржавање HP опреме ( Blade сервери и
пратећа мрежна опрема )

ОРН:
50312300
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Одржавање
HP опреме ( Blade
916,667
сервери и
916,667
пратећа мрежна опрема )

1,100,000

425200

По годинама:

поступак јавне
набавке мале
вредности

9
2016

9
2016

8
2017

2016-916,667
Народна библиотека Србије користин HP шасију са Blade серверима и пратећом мрежном опремом за већину апликација које користи. Тој опреми
је истекао гарантни рок од 3 године и постоји потреба да се склопи уговор за одржавање те опреме, јер би услед хаварије на неком серверу или
неком од пратећих уређаја дошло до дужег застоја у функционисању библиотечких сервиса. Поред тога, набавка неких компоненти овог система
без уговора не би могла да се обави у кратком периоду, па је уговорно одржавање система неопходно.
Процењена вредност набавке одређена је прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем - анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 0101-199/7;

Измена број: 0101-199/7; усвојена: 12.09.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка није била унета у првобитни план и овом изменом се тај пропуст исправља.
6,666,667

радови
1.3.1

Радови на адаптацији административног
дела НБС (адаптација тоалета, подних и
зидних облога, спољашњег и унутрашњег
осветлења и др.)

ОРН:
45332000

Радови
на адаптацији административног
3,666,667
3,750,000
дела НБС (адаптација тоалета,
подних и
83,333
зидних облога, спољашњег и унутрашњег
-3,666,667
осветлења и др.)
-83,333
По годинама:

4,400,000

425100

100,000

425100

-4,400,000

425100

-100,000

425100

поступак јавне
набавке мале
вредности

5
2016

6
2016

7
2016

2016-3,750,000

45430000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Због дотрајалости и нефункционалности тоалета у административном делу Народне библиотеке Србије, неопходно је извршити радове на
адаптацији истих, заменити дотрајалу водоводну и канализациону инсталацију као и пратећу санитарну и осталу опрему у тоалетима, заменити
дотрајале подне и зидне облоге, као и спољашње и унутрашње осветлење.
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем-анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 199/1;

Измена број: 0101-199/8; усвојена: 10.11.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Набавка се брише у целости због измене приоритета радова, изазване издавањем посебног налога Комуналне полиције.

Датум штампе: 12.07.2017
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1.3.2

Санација електроинсталација спољног
осветљења објекта Народне библиотеке
Србије

ОРН:
45316100
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Санација
3,666,667
спољног
6,666,667електроинсталација
осветљења објекта Народне-500,000
библиотеке
Србије
3,500,000

По годинама:

4,400,000

425100

-600,000

425100

4,200,000

425100

отворени
поступак

11
2016

12
2016

2017-6,666,667
Електроинсталација спољног осветљења је стара преко 40 година тј. од изградње објекта није мењана. Светиљке нису у функцији, растери тј.
заштитни поклопци арматура светиљки су поломљени, арматуре оштећене тако да је целокупан систем спољног осветљења небезбедан,
нарочито ако имамо у виду велику фреквенцију људи који се крећу око зграде библиотеке. Такође, комунална полиција је издала налог да се
спољно осветљење библиотеке доведе у функционално исправно и безбедно стање. Потребно је извршити комплетну замену старе инсталације,
прешемирати постојеће разводне ормане за напајање светиљки, извршити демонтажу старих и монтажу нових светиљки у складу са захтевима
Завода за заштиту споменика културе града Београда и извршити законом предвиђена испитивања постављене електроинсталације.
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем-анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 0101-199/8;

Измена број: 0101-199/8; усвојена: 10.11.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се уноси у План због приоритета радова, изазвано издавањем посебног налога Комуналне полиције.
Техничка исправка број: 0101-3/8 Т; усвојена: 12.07.2017; план: Годишњ и план набавки 2016 од 18.02.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Техничка измена се врши због другачије структуре финансирања у 2017. години, као последице уложеног Захтева за заштиту права понуђача и застоја у реализацији
јавне набавке у планираним роковима.

Датум штампе: 12.07.2017

12
2017
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Набавке на које се Закон не примењује
Рб

Предмет набавке

Процењена
вредност без
ПДВ-а (укупна,
по годинама)

без ПДВ-а

са ПДВ-ом

Основ за
изузеће

Оквирни датум
покретања
поступка

Конто/позиција

закључења извршења
уговора
уговора

33,375,762

Укупно
2016

33,375,762
9,291,684
9,291,684

добра
2.1.1

Планирана средства у буџету/фин.плану

Рачунарски и општи ситан инвентар

ОРН:
30216000

Рачунарски
и општи ситан инвентар
83,333
175,000
8,333
По годинама:

100,000

425200

10,000

425200

83,334

100,000

425200

2016-175,000

39.2.

2
2016

2
2016

12
2016

30237000
32400000
38650000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

За несметано обављање основне делатности потребно је набавити неопходан пратећи рачунарски и остали ситан инвентар (траке за back up и
чишћење, каблови за повезивање уређаја - PC, штампача; адаптер за скенирање негатива; уређај за бежични приступ мрежи - 5 комада које треба
одржавати; објектив за постојећи фотоапарат CANON n Standard EF 50mm f/1.8 II и остали ситан инвентар )
Процењена вредност набавке одређена je на основу анализе потрошње у претходном периоду и прикупљених информација од потенцијалних
понуђача, односно истраживањем - анализом тржишта путем интернета.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу, постоји основ за изузеће;

Измена број: 0101-199/8; усвојена: 10.11.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Врши се измена структуре средстава тако што се увећавају буџетска средства КоБСОН јер су првобитно планирана недовољна.
Измена број: 0101-199/9; усвојена: 16.12.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Врши се измена структуре средстава тако што се повећава планирани износ из сопствених прихода јер су се повећале потребе из ове набавке.

2.1.2

Набавка потрошног материјала за
обављање делатности у култури

ОРН:
19212300

Набавка
496,667
за
496,667 потрошног материјала
обављање делатности у култури

По годинама:

596,000

426600

39.2.

2
2016

3
2016

4
2016

2016-496,667

22852000
22993400
24910000
24930000
30199761
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Датум штампе: 12.07.2017

Набавка је неопходна јер се ради о законом повереној и основној делатности за НБС. Односи се пре свега, на материјале које користи Одељење
серијских публикација (лепенке, кепер траке, етикете, разне налепнице ) и Одељење за развој дигитализације и микрографију (материјали за
микрофилмовање и развијање ), материјале за изложбе и др.
Процењена вредност набавке одређена je на основу анализе потрошње у претходном периоду и прикупљених информација од потенцијалних
понуђача, односно истраживањем - анализом тржишта путем интернета.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге вишеструко нижа од лимита од 500.000 динара на
годишњем нивоу, постоји основ за изузеће;
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2.1.3

Набавка материјала за посебне намене

ОРН:
22459000

Набавка
83,333
намене
229,167 материјала за посебне
108,334
По годинама:
2016-229,167

22993000

100,000

426900

130,000

426900

4,166

5,000

426900

33,334

40,000

426900

39.2.

2
2016

3
2016

12
2016

30191140
30237250
39541100
44521140
44617100
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка је неопходна јер се ради о законом повереној и основној делатности за НБС. Односи се пре свега, на материјале које користе Одељење
за селективну набавку (канапи, клубад, кутије за паковање, налепнице и др.) и Одељење за пружање информационих услуга корисницима
(чланске карте, ID држачи, термопапир, Cliner марамице и Cliner пена за чишћење рачунара и др.), материјал за посебне намене (бравице и
кључеви за библиотечке плакаре и сл.).
Процењена вредност набавке одређена je на основу анализе потрошње у претходном периоду и прикупљених информација од потенцијалних
понуђача, односно истраживањем - анализом тржишта путем интернета.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу постоји основ за изузеће;

Измена број: 0101-199/8; усвојена: 10.11.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Врши се измена структуре средстава тако што се увећавају средства донација јер су првобитно планирана недовољна.
Измена број: 0101-199/9; усвојена: 16.12.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Врши се измена структуре средстава тако што се повећава планирани износ из буџетских средстава јер су се повећале потребе из ове набавке.

2.1.4

Набавка пекарских производа, кафе, сокова
и безалкохолних пића, ситног инвентара и
других потреба за бифе, кафе-књижару и
Одељење за рад са корисницима НБС (
ради даље продаје )

ОРН:
15321000

Набавка
6,813,730
кафе, сокова
7,105,397пекарских производа,
и безалкохолних пића, ситног291,667
инвентара и
других потреба за бифе, кафе-књижару и
Одељење за рад са корисницима НБС (
ради даље продаје )

8,000,000

523100

350,000

426800

7.1.6)

2
2016

3
2016

4
2016

По годинама:
2016-7,105,397

15500000
15810000
15830000
15860000
15980000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 12.07.2017

Народна библиотека Србије има 228 стално запослених и велику фреквенцију корисника. У библиотеци поједини њени организациони делови,као
што су бифе и кафе-књижара, пружају услуге продаје пекарских производа и безалкохолних напитака корисницима и гостима НБС као и
запосленима. Набавка се односи искључиво на пецива, кафу, сокове и остала безалкохолна пића, као и друге потрепштине које се тичу
комплетирања услуге (пластичне чаше,кашичице итд. ). За потребе Одељења за рад са корисницима набављају се разни ситни сувенири за даљу
продају.
Процењена вредност набавке одређена je на основу анализе потрошње у претходном периоду и прикупљених информација од садашњег и
потенцијалних понуђача, односно истраживањем - анализом тржишта путем интернета.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Ради се о набавкама робе за библиотечки бифе и кафе - књижару која служи за даљу
продају. Такође се набављају и сувенири за даљу продају. У целости се све набавке финансирају из сопствених прихода НБС.;
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2.1.5

Набавка браварског материјала и потребних Набавка
33,333
и потребних
33,333 браварског материјала
алата
алата

ОРН:
44500000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

40,000

426900

39.2.

По годинама:

3
2016

4
2016

4
2016

2016-33,333
Браварски материјал - кваке,цилиндри, сервиси фасадне браварије као и набавка алата - бушилице, шрафилице, хватачи за стакло и др.
неопходни су за сталну техничку исправност објекта
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем-анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу постоји основ за изузеће;

Измена број: 0101-199/8; усвојена: 10.11.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Уноси се само измена и допуна описа због измењене структуре потреба у оквиру набавке.

2.1.6

Набавка водоводног материјала и
галантерије за тоалете

ОРН:
39514400

Набавка
29,167
и
70,834 водоводног материјала
галантерије за тоалете
41,667

По годинама:

35,000

426900

50,000

426900

39.2.

7
2016

8
2016

12
2016

2016-70,834

39715300
39831700
44115210
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Куповина неопходног водоводног материјала и галантерије за тоалете.
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем-анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу постоји основ за изузеће;

Измена број: 0101-199/5; усвојена: 13.06.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Измена се врши у структури извора средстава с обзиром да су кроз измену Финансијског плана за 2016. бр. 0101-27/5 од 09.06.2016. повећана средства за ове намене из
средстава КоБСОН.

2.1.7

Набавка и уградња сплит система

ОРН:
39717200
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 12.07.2017

Набавка
125,000
125,000 и уградња сплит система

По годинама:

150,000

512200

39.2.

6
2016

7
2016

7
2016

2016-125,000
На неколико места у оделењима библиотеке где нема централне климатизације потребно је заменити клима уређаје, јер су постојећи стари и не
могу се поправљати.
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем-анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу постоји основ за изузеће;
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2.1.8

Набавка стручне литературе за оделења

ОРН:
22211100

Набавка
за оделења
318,182 стручне литературе272,727
36,364
По годинама:
2016-318,182

9,091

300,000

426300

40,000

426300

10,000

426300

39.2.

6
2016

6
2016

12
2016

22470000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

За поједина оделења НБС, због природе посла, неопходне су набавке стручне литературе, приручника, службених гласила и сл.
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем-анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу постоји основ за изузеће;

Измена број: 0101-199/9; усвојена: 16.12.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Врши се измена структуре средстава тако што се повећава планирани износ из сопствених прихода јер су се повећале потребе из ове набавке.

2.1.9

Набавка државних и библиотечких застава

ОРН:
22000000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка
20,833застава
29,167 државних и библиотечких
8,334
По годинама:

25,000

426900

10,000

426900

39.2.

2
2016

2
2016

2
2016

2016-29,167
Као државна и јавна установа Народна библиотека Србије има потребу за истицањем државних симбола на свом објекту. Стога је неопходна ова
набавка.
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем-анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност добара нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу постоји основ за изузеће;

Измена број: 0101-199/6; усвојена: 05.08.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Увећава се износ у рубрици Планирана вредност по контима / позицијама у фин. плану за 10.000 са ПДВ ( 8.333 без ПДВ ) из сопствених прихода на конту/позицији 4269.
Измена се врши због првобитно недовољно планираних средстава за предметну набавку у 2016.

2.1.10

Набавка воде за коришћење у WATER
COOLER апаратима

ОРН:
41110000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 12.07.2017

Набавка
у WATER
166,667 воде за коришћење166,667
COOLER апаратима

По годинама:

200,000

423700

39.2.

2
2016

2
2016

12
2016

2016-166,667
Набавка и испорука воде за пиће у балонима коју ће користити из WATER COOLER апарата корисници библиотечких услуга и запослени
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем-анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу постоји основ за изузеће;
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2.1.11

Набавка ситног инвентара за посебне
намене

ОРН:
39221123

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка
посебне
60,000 ситног инвентара за20,833
намене
4,167

По годинама:
2016-60,000

25,000

426900

5,000

426900

18,333

22,000

426900

8,333

10,000

426900

8,334

10,000

426900

39.2.

2
2016

2
2016

12
2016

За потребе свечаних догађаја у НБС потребно је набавити сетове коктелских чаша и осталог прибора. Такође је за потребе Одељења за техничкобезбедносне послове предвиђена набавка алатног прибора, ситног инвентара за потребе одржавања хигијене и др. телефонских апарата (
бежичних и фиксних ), торбица за таблете и др.
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем-анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу постоји основ за изузеће;

Измена број: 0101-199/2; усвојена: 11.03.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Врши се измена набавке 2.1.11. Набавка ситног инвентара за посебне намене, у делу који се односи на вредност набавке и извор средстава.
Измена број: 0101-199/8; усвојена: 10.11.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Врши се измена структуре средстава тако што се увећавају буџетска средства КоБСОН, јер се појавила потреба за ванредном набавком 2 бежична телефона. Такође је
извршена допуна у опису оправданости набавке.
Измена број: 0101-199/9; усвојена: 16.12.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Врши се измена структуре средстава тако што се повећава планирани износ из сопствених и буџетских прихода јер су се повећале потребе из ове набавке.

2.1.12

Набавка униформи, радних одела и обуће за Набавка
125,000
и обуће за
125,000 униформи, радних одела
заштиту на раду
заштиту на раду

ОРН:
35113400
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.1.13

Набавка архивских кутија

ОРН:
30199500
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 12.07.2017

По годинама:

150,000

426100

39.2.

5
2016

6
2016

7
2016

2016-125,000
Набавка је потребна за поједина одељења Народне библиотеке Србије којима специфичност у процесу рада захтева коришћење радних униформи
и заштитних одела и обуће, и сличних видова заштите. Ради се о Одељењу за чување и приступ фондовима, Одељењу за пружање
информационих услуга корисницима, Одељењу за заштиту, конзервацију и рестаурацију, Одељењу за техничко-безбедносне послове, Бифеу и
Кафе-књижари НБС.
Процењена вредност набавке одређена је на основу прикупљених информација од потенцијалних понуђача, односно истраживањем - анализом
тржишта путем интернета.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу, постоји основ за изузеће.;
Набавка
166,667
200,000
426600
4
5
5
166,667 архивских кутија
39.2.
2016
2016
2016
По годинама:
2016-166,667
За потребе Одељења посебних фондова неопходно је набавити архивске кутије за смештај и чување грађе одељења.
Процењена вредност набавке одређена је на основу прикупљених информација од потенцијалних понуђача, односно истраживањем - анализом
тржишта путем интернета.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу, постоји основ за изузеће.;
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2.1.14

Набавка Lazy bаg-ова за потребе програма
из културе

ОРН:
39516100
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.1.15

Набавка база података и часописа у
електронској форми - 1. Индексне
електронске публикације 1.1. Mathematical
Sci Disc и Math Sci Net, издавача American
Mathematical Society

ОРН:
48610000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка
23,333
програма
23,333 Lazy bаg-ова за потребе
из културе

По годинама:

28,000

426900

39.2.

5
2016

5
2016

2016-23,333
Lazy bаg-ови су намењени за неформалне пословне састанке библиотекара као и за неке културне програме. Ове савремене "вреће" за опуштање
најчешће користи омладина како би нашла најпогоднији положај за седење, односно опуштање. Погодни су за дуго седење и често мењање
положаја јер се стиропор у врећама прилагођава положају тела.
Процењена вредност набавке одређена је на основу прикупљених информација од потенцијалних понуђача, односно истраживањем - анализом
тржишта путем интернета.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу, постоји основ за изузеће.;
Набавка
137,061у
137,061
424200
6
7
12
137,061 база података и часописа
39.2.
електронској форми - 1. Индексне
2016
2016
2017
електронске публикације 1.1. Mathematical
Sci Disc и Math Sci Net, издавача American
Mathematical Society

По годинама:
2016-137,061
Набавка електронске, научне и стручне литературе од стране иностраних издавача и приступ електронским научним и стручним базама података
спроводи се ради даљег пружања услуга корисницима ( КоБСОН). Приступ претплаћеним изворима/базама података остварује се кроз
успостављену рачунарско-комуникациону инфраструктуру Академске мреже Србије (АМРЕС), која образовним и научно-истраживачким
организацијама и другим чланицама обезбеђује приступ и коришћење Интернета, информатичких сервиса и везу са националним и
интернационалним мрежама.
Библиотека је директно повезана на Академску рачунарску мрежу, чије ресурсе користи за овај програм. Сви претплаћени електронски извори
користе се преко proxy сервера наша 4 универзитета (Београд, Нови Сад, Крагујевац и Ниш) док Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској
Митровици и Државни Универзитет у Новом Пазару користе proxy сервер Универзитета у Београду.
У оквиру овог програма развијен је и информациони систем којим је приступ научној страној литератури и електронским научним и стручним
базама података обезбеђен академској заједници са формално неограниченим бројем потенцијалних непосредних корисника и истоветним
условима приступа и коришћења за све овлашћене кориснике у Републици Србији. Услуга приступа научној страној литератури и електронским
научним и стручним базама података је за припаднике академске заједнице, као и за институције у којима они раде, бесплатна, али је нужно да
сваки корисник потпише лиценцу са правилима коришћења. Број регистрованих корисника је 35.000 грађана Србије, а преко овог програма
годишње се преузима око 2.500.000 страних чланака и књига.
Сви садржаји са наших сервера намењених овом програму у дупликату се налазе у АМРЕСу, који омогућава коришћење понуђених сервиса и када
рачунски центар у Библиотеци то није у могућности (нпр. нестанак струје и сл.). На тај начин сервис је доступан истраживачкој заједници Србије.
Уговор између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Народне библиотеке Србије-установе културе од националног значаја 0101
број 666/1 од 02.06.2016. године за 2016. годину закључен је у укупној вредности од 220.000.000 динара ( за 1.1. Mathematical Sci Disc и Math
Sci Net, издавача American Mathematical Society 137.060,63 дин.)
интерни број поступка: 0101-199/5; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на
годишњем нивоу постоји основ за изузеће.;

Измена број: 0101-199/5; усвојена: 13.06.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка није постојала у Годишњем плану набавки од 18.02.2016. и тек су се, потписивањем уговора 0101 број 666/1 од 02.06.2016. године између Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Народне библиотеке Србије, стекли услови за њен унос као додатне набавке у План.

Датум штампе: 12.07.2017

5
2016
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2.1.16

Набавка плексиглас плоче

ОРН:
39121200
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка
30,209 плексиглас плоче

29,167

35,000

426900

По годинама:

1,042

1,250

426900

39.2.

9
2016

9
2016

9
2016

2016-30,209
Због потребе благовременог и квалитетног извршења уговорених обавеза рестаурације материјала неуобичајено великих димензија, потребно је
извршити набавку веће плоче од плексигласа димензије 2 х 3 m и дебљине 8 mm, као подлоге и радне површине.
Процењена вредност набавке одређена је прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем - анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 199/6; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност добра нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу, постоји основ за изузеће;

Измена број: 0101-199/6; усвојена: 05.08.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Уноси се као нова набавка у план због ванредне потребе и извршења преузетих обавеза по уговору.
Измена број: 0101-199/7; усвојена: 12.09.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Врши се измена набавке 2.1.16. Набавка плексиглас плоче за потребе конзерваторског одељења, у делу који се односи на вредност набавке и извор средстава, због
недовољно планираних средстава . Такође се врши измена рокова за покретање набавке, закључење и извршење уговора.
23,959,078
23,959,078

услуге
2.2.1

Дистрибуција воде и услуге канализације

ОРН:
65110000

Дистрибуција
воде и услуге канализације
818,182
1,000,000
181,818
По годинама:

900,000

421300

200,000

421300

7.1.1)

1
2016

1
2016

1
2016

2016-1,000,000

90400000
Разлог и оправданост набавке:

2.2.2

Набавка неопходних услуга испоруке воде као основног, животно важног ресурса ( за пиће и основне хигијенске намене ) и осталих повезаних
услуга ( одржавање канализације, одвођење атмосферских и употребљених вода )
Начин утврђивања процењене вредности:
Процена вредности утврђена је на основу анализе рачуна за претходни период, рачунајући и процену могућег пораста цена.
Остале напомене:
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Ради се о набавци од организација које су носиоци искључивог права на обављање
делатности које су предмет јавне набавке, у овом случају "Београдски водовод и канализација".;
Услуге сакупљања смећа и отпада ("Градска Услуге
сакупљања смећа и 2,909,091
отпада ("Градска
3,200,000
421300
1
1
1
3,090,909
7.1.1)
чистоћа")
чистоћа")
2016
2016
2016
181,818
200,000
421300

ОРН:

90500000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.3

Санитарне услуге на објектима - услуге
дезинфекције, дезинсекције и дератизације

ОРН:
90920000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 12.07.2017

По годинама:
2016-3,090,909

Набавка неопходних услуга уклањања и одлагања смећа и другог отпада као предуслова за чисту и еколошки здраву животну и радну средину
Процена вредности утврђена је на основу анализе рачуна за претходни период, рачунајући и процену могућег пораста цена.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Ради се о набавци од организација које су носиоци искључивог права на обављање
делатности које су предмет јавне набавке, у овом случају "Градска чистоћа".;
Санитарне
услуге на објектима
116,667
- услуге
140,000
421300
1
1
1
116,667
7.1.1)
дезинфекције, дезинсекције и дератизације
2016
2016
2016

По годинама:
2016-116,667

Са становишта здравља људи и заштите библиотечког фонда мора се редовно одржавати санитарно исправан магацински, канцеларијски,
кориснички и остали простор библиотеке. Стога је неопходно два пута годишње вршити услуге ДДД.
Процена вредности утврђена је на основу анализе рачуна из претходног периода и увида у цене фирми које се баве ДДД услугама.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу, постоји основ за изузеће;
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2.2.4

Поштанске услуге ( слање публикација,
пакета и писама у земљу и иностранство )

ОРН:
64110000

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Поштанске
2,875,000
4,850,000 услуге ( слање публикација,
пакета и писама у земљу и иностранство
)
125,000

По годинама:
2016-4,850,000

3,450,000

421400

150,000

421400

575,000

0

421400

25,000

0

421400

1,150,000

1,150,000

421400

100,000

100,000

421400

7.1.1)

1
2016

1
2106

12
2016

Неопходна комуникација путем поштанских услуга за свакодневно обављање делатности Народне библиотеке Србије, за које она плаћа
поштанске, царинске и остале припадајуће трошкове.
Процењена вредност набавке утврђена је на основу анализе рачуна из претходног периода и увидом у цене ЈП ПТТ која се бави овом врстом
услуга.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Ради се о набавци од организација које су носиоци искључивог права на обављање
делатности које су предмет јавне набавке, у овом случају ЈП ПТТ.;

Измена број: 0101-199/8; усвојена: 10.11.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Врши се измена структуре средстава тако што се увећавају сопствена средства, јер су се повећале потребе за поштанским услугама. Такође се врши корекција с обзиром
да услуге ПТТ нису оптерећене са ПДВ.

2.2.5

Услуге фиксне телефоније

ОРН:
64211000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.6

Курирске услуге брзе поште и услуге
шпедиције

ОРН:
63523000

Услуге
фиксне телефоније 1,666,667
1,708,334
41,667
По годинама:

2,000,000

421400

50,000

421400

7.1.1)

1
2016

1
2016

1
2016

2016-1,708,334
Ради се о набавци од јавних предузећа која су искључиви носиоци права на обављање делатности које су предмет јавне набавке, у овом случају
"Телеком".
Процењена вредност набавке утврђена је на основу анализе рачуна из претходног периода и увидом у цене "Телеком"-а који се бави овом
врстом услуга.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Ради се о набавци од јавних предузећа која су искључиви носиоци права на обављање
делатности које су предмет јавне набавке, у овом случају "Телеком";
Курирске
и услуге
200,000
421400
1
2
2
166,667 услуге брзе поште 166,667
39.2.
шпедиције
2016
2016
2016

По годинама:
2016-166,667

64120000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 12.07.2017

Библиотека има потребу за овим услугама, имајући пре свега у виду њене свакодневне пословне контакте и комуникацију са домаћим и
иностраним комитентима и партнерима ( пре свега то се односи на међународну сарадњу - размена и дистрибуирање одређених публикација али
и хитних дописа и докумената ). Набавка подразумева услуге доставе – експресне курирске пошиљке и услуге шпедиције (отпремање и достава
књига и услуге царинског посредовања ).
Процењена вредност набавке одређена је прикупљањем информација од потенцијалних понуђача који се баве курирским услугама брзе поште и
услугама шпедиције и истраживањем - анализом путем интернета.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу постоји основ за изузеће;
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2.2.7

Хотелске услуге у унутрашњости Србије (
ван Београда )

ОРН:
55110000

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Хотелске
16,667
Србије (
218,182 услуге у унутрашњости
ван Београда )
16,667

По годинама:
2016-218,182

20,000

422100

20,000

422100

1,515

0

422100

1,515

0

422100

163,636

180,000

422100

18,182

20,000

422100

39.2.

1
2016

1
2016

12
2016

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности одељења у вези са делатношћу Матичног одељења и Сектора ВБС. За вишедневне
активности Матичног одељења и ВБС у склопу годишњих планова надзора библиотека планирани су и хотелских смештаја ( ноћења са доручком )
у унутрашњости Србије. Планиране су и активности у склопу пројеката Министарства културе и информисања у вези са међународном сарадњом
и пројектом Информациони пунктови о ЕУ у библиотекама Србије.
Процењена вредност набавке одређена je на основу анализе цена хотелских смештаја из претходнe године, прикупљањем информација од
потенцијалних понуђача и истраживањем - анализом тржишта путем интернета.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге вишеструко нижа од лимита од 500.000 динара на
годишњем нивоу, постоји основ за изузеће;

Измена број: 0101-199/3; усвојена: 22.04.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Повећање вредности набавке финансира се из донираних средстава за пројекат Европске уније - Информациони пунктови о ЕУ у библиотекама Србије, што је
обухваћено Изменом и допуном Финансијског плана 0101-27/4 од 04.04.2016. Такође је исправљена ранија грешка у пореском третману хотелских услуга које се опорезују по стопи од
10% а не 20%.
Измена број: 0101-199/9; усвојена: 16.12.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Врши се измена структуре средстава тако што се повећава планирани износ из сопствених прихода јер се повећао обим потреба за овом врстом набавке.

2.2.8

Административне услуге ( услуге
Административне
услуге ( услуге
83,333
208,333
прекуцавања текстова, службених превода и прекуцавања текстова, службених
83,333превода и
др.)
др.)
41,667

ОРН:

79551000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 12.07.2017

По годинама:

100,000

423100

100,000

423100

50,000

424200

39.2.

2
2016

3
2016

3
2016

2016-208,333
Набавка се односи на услуге превођења ауторских текстова за потребе издавачке продукције НБС за 2016. ( Гласник НБС и др. ), пројекта DARIAH
и сличне услуге.
Процена вредности утврђена је на основу прикупљених информација од потенцијалних понуђача који се баве наведеним пословима.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу, постоји основ за изузеће;
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2.2.9

Образовање, усавршавање и обука
запослених

ОРН:
80530000

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Образовање,
усавршавање и83,333
обука
964,167
запослених
833,334

По годинама:
2016-964,167

100,000

423300

1,000,000

423300

416,667

500,000

423300

41,667

50,000

423300

250,000

300,000

423300

-125,001

-150,000

423300

-535,833

-643,000

423300

7.1.1)

3
2016

4
2016

12
2016

Неопходна је обука запослених у Рачунарском центру за управљање инфраструктуром али и за запослене из других оделења према годишњем
програму стручног образовања и усавршавања запослених.
Процењена вредност набавке одређена је прикупљањем информација од потенцијалних понуђача који се баве наведеним пословима обуке.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Ради се о набавци од организација које су носиоци искључивог права на обављање
делатности које су предмет јавне набавке.;

Измена број: 0101-199/5; усвојена: 13.06.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Измена се врши у структури извора средстава с обзиром да су кроз измену Финансијског плана за 2016. бр. 0101-27/5 од 09.06.2016. повећана средства за ове услуге из
средстава КоБСОН.
Измена број: 0101-199/7; усвојена: 12.09.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Због недовољно планираних средстава врши се измена набавке 2.2.9 Образовање, усавршавање и обука запослених, у делу који се односи на вредност набавке и извор
средства.
Измена број: 0101-199/8; усвојена: 10.11.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Врши се измена структуре средстава тако што се умањују буџетска средства КоБСОН, јер се смањио обим потреба за овим услугама.+
Измена број: 0101-199/9; усвојена: 16.12.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Врши се измена структуре средстава тако што се смањују планирана буџетска средства КоБСОН, јер се смањио обим потреба за овом врстом набавке.

2.2.10

Услуге сајамског закупа

ОРН:
79956000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Услуге
сајамског закупа
1,431,818

По годинама:

250,000

300,000

421600

1,181,818

1,300,000

421600

7.1.1)

9
2016

10
2016

2016-1,431,818
Трошкови наступања на сајмовима односе се између осталог и на закуп сајамског простора односно штандова.
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација и увидом у цене истих и сличних услуга које је користила НБС у претходном
периоду и истраживањем - анализом путем интернета.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Ради се о набавци од организација које су носиоци искључивог права на обављање
делатности које су предмет јавне набавке.;

Измена број: 0101-199/3; усвојена: 22.04.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Повећање вредности набавке врши се због накнадно планираних учешћа на сајмовима књига у региону. Средства су обезбеђена Изменом и допуном Финансијског плана
0101-27/4 од 04.04.2016.

Датум штампе: 12.07.2017

10
2016
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2.2.11

Услуге хотелског смештаја у Београду

ОРН:
55110000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Услуге
Београду
460,000хотелског смештаја у 166,667
251,666
По годинама:
2016-460,000

41,667

200,000

423700

302,000

423700

50,000

424200

39.2.

1
2016

2
2016

12
2016

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности одељења у вези са међународном сарадњом и међународним пројектима а на основу
годишњег плана и програма рада Народне библиотеке Србије за 2016. годину, као и ради реализације поверених задатака у међународној
сарадњи од стране Министарства културе и информисања. Ради се о смештају учесника међународних пројеката и међународних скупова које
организује НБС у Београду.
Процењена вредност набавке одређена је на основу анализе цена хотелског смештаја у Београду из претходнe године и прикупљањем
информација од потенцијалних понуђача.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу, постоји основ за изузеће;

Измена број: 0101-199/8; усвојена: 10.11.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Врши се измена структуре средстава тако што се повећавају средства донација, јер се повећао обим потреба за овим услугама.

2.2.12

Угоститељске услуге и кетеринг

ОРН:
55310000

Угоститељске
услуге и кетеринг
333,333
500,000
166,667
По годинама:

400,000

423700

200,000

424200

-41,667

-50,000

423700

41,667

50,000

423700

101,667

122,000

423700

41,667

50,000

423700

-143,334

-172,000

424200

2016-500,000

55320000

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

39.2.

2
2016

2
2016

12
2016

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности одељења у вези са међународном сарадњом и међународним пројектима Ради се о
услугама за учеснике међународних пројеката и међународних скупова које организује НБС у Београду и Србији.
Процењена вредност набавке одређена je на основу анализе цена реномираних ресторана у Београду и прикупљањем информација од
потенцијалних понуђача.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу, постоји основ за изузеће;

Измена број: 0101-199/3; усвојена: 22.04.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Врши се измена структуре финансирања набавке тако што се повећава износ на конту 4237 - Репрезентација из донираних средстава Европске уније за пројекат Информациони пунктови о ЕУ у библиотекама Србије и истовремено смањује идентичан износ на наведеном конту из сопствених прихода буџетског корисника. Такође се месец
извршења уговора помера за крај године.
Измена број: 0101-199/8; усвојена: 10.11.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Врши се измена структуре средстава тако што се повећавају средства донација, јер се повећао обим потреба за овим услугама.

2.2.13

Транспортне услуге и одвоз
неупотребљивих ствари и шута из објекта
НБС

ОРН:
60181000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 12.07.2017

Транспортне
услуге и одвоз 125,000
125,000
неупотребљивих ствари и шута из објекта
НБС

150,000

423900

39.2.

4
2016

4
2016

4
2016

По годинама:
2016-125,000
Услуге изнајмљивања превоза за транспорт великих музичких инструмената и експоната за потребе Одељења за програме из културе и протокол,
у оквиру редовних годишњих активности одељења. Ова набавка обухвата и остале услуге транспорта као што су одвоз неупотребљивих ствари и
шута, и сл.
Процењена вредност набавке одређена je на основу анализе цена наведених услуга које је библиотека користила у претходном периоду и
прикупљањем информација од потенцијалних понуђача.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу, постоји основ за изузеће.;
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2.2.14

Сервисирање скенера и микрофилмске
опреме

ОРН:
50300000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Сервисирање
скенера и микрофилмске
250,000
250,000
опреме
-142,500

По годинама:
2016-250,000

142,500

300,000

425200

-171,000

425200

171,000

425200

39.2.

2
2016

3
2016

3
2016

Редовно сервисирање скенера и микрофилмске опреме у Одељењу за развој дигитализације и микрографију ( 4 микрофилмска скенера + 4
скенера )
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем - анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу, постоји основ за изузеће;

Измена број: 0101-199/4; усвојена: 06.06.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Врши се измена тако што се умањује износ са ПДВ од 171.000 динара из буџетских средстава а увећава исти износ из сопствених прихода буџетских корисника.

2.2.15

Услуге поправке и одржавања аутомобила
НБС

ОРН:
50112000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Услуге
333,333
аутомобила
500,000поправке и одржавања
НБС
166,667

По годинама:

400,000

425200

200,000

425200

39.2.

3
2016

4
2016

5
2016

2016-500,000
Редовни сервиси и одржавање службених аутомобила као и периодичне поправке неопходни су за три службена возила, од којих је једно ново,
набављено крајем 2014. г. а два возила стара су по једанаест година. Из тог разлога код старијих возила поправке су све учесталије.
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација од потенцијалних понуђача - овлашћених сервиса и анализом рачуна из
претходног периода.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу постоји основ за изузеће;

Измена број: 0101-199/7; усвојена: 12.09.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Због недовољно планираних средстава врши се измена набавке 2.2.15 Услуге поправке и одржавања аутомобила НБС, у делу који се односи на вредност набавке и
извор средства.

2.2.16

Редовни сервис лифтова

ОРН:
50750000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Редовни
500,000 сервис лифтова

По годинама:

375,000

450,000

425200

125,000

150,000

425200

39.2.

6
2016

7
2016

12
2016

2016-500,000
У Народној библиотеци Србије постоји шест лифтова (теретни, путнички, лифт за транспорт књига и робе за бифе). Да би били у функционално
исправном стању потребно је извршити редован месечни сервис као и урадити годишњу контролу техничке исправности лифтова. У цену улази и
отклањање ситних кварова на лифтовима.
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем-анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге до лимита од 500.000 динара на годишњем нивоу,
постоји основ за изузеће;

Измена број: 0101-199/3; усвојена: 22.04.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Повећање вредности набавке врши се због нереално планиране вредности и ванредних интервенција на лифтовима ван редовног одржавања. Средства су обезбеђена
Изменом и допуном Финансијског плана 0101-27/4 од 04.04.2016. Такође се месец извршења уговора помера за крај године.

2.2.17

Редован сервис дизел агрегата

ОРН:
50532300
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Датум штампе: 12.07.2017

Редован
208,333
208,333 сервис дизел агрегата

По годинама:

250,000

425100

39.2.

6
2016

7
2016

7
2016

2016-208,333
Редован шестомесечни и годишњи сервис дизел агрегата.
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем-анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу постоји основ за изузеће;
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2.2.18

Одржавање кафемата, расхладних и
осталих уређаја (у бифеу, кафе-књижари и
другим оделењима НБС)

ОРН:
50882000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.19

Чишћење кишне и фекалне канализације

ОРН:
90400000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Одржавање
кафемата, расхладних
83,333и
83,333
осталих уређаја (у бифеу, кафе-књижари и
другим оделењима НБС)

100,000

425200

39.2.

6
2016

7
2016

7
2016

По годинама:
2016-83,333
Периодични сервис кафемата, расхладних и остали електро-уређаја у бифеу, кафе- књижари и осталом простору библиотеке.
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем-анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу постоји основ за изузеће;
Чишћење
375,000
450,000
425100
6
7
12
450,000 кишне и фекалне канализације
39.2.
2016
2016
2016
75,000
0
425100
По годинама:
2016-450,000
Редовно годишње чишћење кишне и фекалне канализације библиотеке.
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем-анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу постоји основ за изузеће;

Измена број: 0101-199/9; усвојена: 16.12.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Врши се кориговање планиране набавке тако што се повећава само њена вредност без ПДВ.

2.2.20

Редовни сервис трафо станице

ОРН:
50532200

Редовни
166,667
166,667 сервис трафо станице

По годинама:

200,000

425100

39.2.

6
2016

7
2016

7
2016

2016-166,667

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2.2.21

Редован сервис трафо станице, шестомесечна ревизија и годишњи ремонт.
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем-анализом тржишта путем
интернета.
Остале напомене:
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу постоји основ за изузеће;
Сервисирање рампе на паркингу библиотеке Сервисирање
рампе на паркингу
41,667
библиотеке
50,000
425100
6
7
7
41,667
39.2.
2016
2016
2016
ОРН:
По годинама:
50532000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 12.07.2017

2016-41,667
Редовни сервиси рампе на паркингу библиотеке.
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем-анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу постоји основ за изузеће;
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2.2.22

Услуге редовног сервисирања котлова,
чишћења и конзервације котловског
постројења и хитних интервенција на
систему термотехничких инсталација

ОРН:
50720000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.23

Набавка услуге израде студија и елабората
из области противпожарне заштите

ОРН:
71242000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.24

Електро радови у објекту НБС

ОРН:
50711000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.25

Услуга GPS праћења кретања службених
аутомобила НБС

ОРН:
79714000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 12.07.2017

Услуге
458,333
котлова,
458,333редовног сервисирања
чишћења и конзервације котловског
постројења и хитних интервенција на
систему термотехничких инсталација

550,000

425100

39.2.

4
2016

5
2016

5
2016

По годинама:
2016-458,333
Планирани су радови редовног годишњег сервисирања котлова, чишћења и конзервације котловског постројења и хитних неодложних
интервенција на систему термотехничких инсталација.
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и анализом рачуна из претходног периода.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу, постоји основ за изузеће.;
Набавка
125,000
и елабората
150,000
423500
9
10
12
125,000 услуге израде студија
39.2.
из области противпожарне заштите
2016
2016
2016

По годинама:
2016-125,000

Налог противпожарне полиције.
Процењена вредност набавке одређена је прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем-анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу постоји основ за изузеће;
Електро
166,667
200,000
425100
5
6
6
166,667 радови у објекту НБС
39.2.
2016
2016
2016
По годинама:
2016-166,667
Библиотека има потребу за екстерним специјализованим електро услугама у току године које не може обавити техничка служба библиотеке.
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем-анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу постоји основ за изузеће;
Услуга
службених
80,000
424900
2
2
2
66,667 GPS праћења кретања66,667
39.2.
аутомобила НБС
2016
2016
2016

По годинама:
2016-66,667

Народна библиотека Србије поседује у свом возном парку три возила у сталној функцији и за њих је потребно обезбедити континуиран надзор
путем GPS.
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем-анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу постоји основ за изузеће;
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2.2.26

Услуга одржавања специјалне витрине коморе

ОРН:
39133000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.27

Услуге испитивања емисије штетних гасова
из котларнице НБС

ОРН:
90711000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.28

Израда пројектне документације за
имплементацију напредног система за
безбедност и контролу саобраћаја података
у НБС

ОРН:
72222200
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.29

Услуге техничке подршке ORACLE

ОРН:
72261000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 12.07.2017

Услуга
41,667
витрине 41,667 одржавања специјалне
коморе

По годинама:

50,000

425200

39.2.

5
2016

5
2016

5
2016

2016-41,667
Народна библиотека Србије поседује специјалну витрину за излагање библиотечких експоната ( старих рукописа и књига и др.) коју је добила
донацијом од Секретаријата за привреду града Београда. Обзиром на осетљивост експоната у комори се мора одржавати прописани ниво
влажности, температуре, изложености светлу. Ради постизања захтеваних параметара потребно је ангажвати специјализовану фирму за
одржавање.
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем-анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу постоји основ за изузеће;
Услуге
100,000 гасова
120,000
423500
2
2
2
100,000испитивања емисије штетних
39.2.
из котларнице НБС
2016
2016
2016

По годинама:
2016-100,000

Током сваке грејне сезоне потребно је извршити испитивање емисије штетних гасова из котлова и извештај доставити надлежној еколошкој
инспекцији.
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем-анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу постоји основ за изузеће;
Израда
399,000
за
478,800
511400
2
2
3
399,000пројектне документације
39.2.
имплементацију напредног система за
2016
2016
2016
безбедност и контролу саобраћаја података
у НБС

По годинама:
2016-399,000
Да би могла да се изврши имплементација напредног система за безбедност и контролу саобраћаја података у згради Народне библиотеке Србије
(библиотека и читаоница) неопходно је претходно израдити сву потребну пројектну документацију по којој би се имплементација вршила.
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем-анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу постоји основ за изузеће;
Услуге
125,000
150,000
423200
3
4
4
125,000техничке подршке ORACLE
39.2.
2016
2016
2016
По годинама:
2016-125,000
Техничко одржавање софтвера за ORACLE базе.
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација и истраживањем-анализом тржишта путем интернета.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу постоји основ за изузеће;
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2.2.30

Услуге санитарних и осталих здравствених
прегледа запослених

ОРН:
85148000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.31

Одржавање опреме за конзервацију

ОРН:
50430000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.32

Изнајмљивање апарата за копирање и
скенирање

ОРН:
79342320

Услуге
здравствених
50,000 санитарних и осталих 50,000
прегледа запослених

По годинама:

50,000

424300

39.2.

2
2016

3
2016

3
2016

2016-50,000
Постоји потреба за годишњим и периодичним санитарним прегледима запослених у бифеу и кафе-књижари и осталим здравственим прегледима
запослених.
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација и увидом у цене медицинско-санитарних услуга.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу постоји основ за изузеће;
Одржавање
опреме за конзервацију
41,667
50,000
425200
5
6
6
41,667
39.2.
2016
2016
2016
По годинама:
2016-41,667
Оделење за конзервацију и рестаурацију има потребу годишњег одржавања опреме ( Veloxy уређаја за стерилизацију, Kambič вакуум стола,
ламинатора и др. ).
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација и увидом у цене услуга одржавања специјализоване конзерваторске и
рестаураторске опреме.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу постоји основ за изузеће;
Изнајмљивање
апарата за копирање
83,333 и
100,000
421600
5
6
6
291,667
39.2.
скенирање
2016
2016
2016
208,334
250,000
423900

По годинама:
2016-291,667

79963000
79999000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.33

Одржавање web презентације www.dariah.rs

ОРН:
72212316
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.34

Услуге стручног надзора

ОРН:
71520000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 12.07.2017

За потребе корисничког дела библиотеке неопходно је изнајмити професионални уређај за копирање и скенирање.
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација и увидом у цене услуга изнајмљивања истеи сличне опреме са
материјалом.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу постоји основ за изузеће;
Одржавање
web презентације
125,000
www.dariah.rs
150,000
424200
4
4
5
125,000
39.2.
2016
2016
2016
По годинама:
2016-125,000
За потребе пројекте "Dariah" неопходно је одржавати web презентацију која је изведена према Уговору о финансирању програма у 2016. између
Министарства културе и информисања и НБС.
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација од потенцијалних понуђача који се баве наведеним пословима и
истраживањем-анализом тржишта путем интернета.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу постоји основ за изузеће.;
Услуге
83,333
100,000
423500
6
7
7
83,333 стручног надзора
39.2.
2016
2016
2016
По годинама:
2016-83,333
Постоји потреба за стручним надзором на реализацији планираних радова у библиотеци.
Процењена вредност набавке одређена је прикупљањем информација од потенцијалних понуђача који се баве наведеним пословима надзора.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу, постоји основ за изузеће;
Страна 55 од 62

2.2.35

Набавка услуге штампања библиотечких
образаца

ОРН:
79810000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.36

Развој софтвера за портал Дигиталне
Народне библиотеке Србије

ОРН:
72260000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.37

Израда пројекта енергетске ефикасности за
депое НБС

ОРН:
71314300
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 12.07.2017

Набавка
416,667
416,667 услуге штампања библиотечких
образаца

По годинама:

500,000

423400

7.1.6)

6
2016

7
2016

7
2016

2016-416,667
Библиотеке као саставни део библиотечког система Србије имају потребу за набавком специфичних библиотечких образаца које користе у
обављању своје делатности. НБС као централна библиотечка установа одговорна за функционисање библиотечког система већ дуги низ година
обезбеђује свим установама могућност да набаве потребне обрасце који су у складу са прописима.
Процењена вредност набавке одређена је прикупљањем информација од потенцијалних понуђача који се баве наведеним пословима штампања.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Ради се о набавкама робе за библиотечку књижару која служи за даљу продају. У
целости се финансирају из сопствених прихода НБС.;
Развој
софтвера за портал Дигиталне
333,333
400,000
423200
5
6
12
333,333
39.2.
Народне библиотеке Србије
2016
2016
2016

По годинама:
2016-333,333

У оквиру годишњег програма и плана рада НБС предвиђено је побољшање перформанси постојећег система Дигиталне НБС уз имплементацију
нових програмских модула. Коришћење ове платформе подразумева обнављање лиценце за коришћење имплементираног софтвера за Дигиталну
НБС. За 2016. годину су планиране нове активности за рад ДНБС базиране на доради и креирању нових софтверских алата.
Планиране активности су:
1.Одржавање платформе и софтвера за ДНБС
-То подразумева перманентно одржавање фукционалности ДНБС - софтверски.
2.Ажурирање и апдејтовање софтвера ДНБС
-Поједине уграђене компоненте софтвера за функционисање ДНБС се осавремењују тако да се већ уграћени софтвер мора константно ажурирати
новим верзијама.
3.Повезивање дигиталне библиотеке са Еуропеаном
-подразумева имплементацију ОАИ протокола у ДНБС - софтверски.
4.Програмско осавремењивање портала ДНБС (софтверско)
-претраживање ДНБС по пуном тексту, заснованом на OCR-ованим дигиталним садржајима у ДНБС.
-увођење лиценци за ауторска права дигиталних објеката уз сваки дигитални објекат а у оквиру метаподатака.
-увођење различитих нивоа приступа дигиталним објектима по основу лиценцних права.
Процењена вредност набавке одређена је прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем - анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу, постоји основ за изузеће;
Израда
166,667
за
200,000
423500
9
10
10
166,667пројекта енергетске ефикасности
39.2.
депое НБС
2016
2016
2016

По годинама:
2016-166,667

У циљу комплетирања пројектне документације реконструкције депоа библиотеке, потребно је у складу са законском регулативом урадити
Пројекат енергетске ефикасности за депое НБС. Сви остали пројекти ( АГ пројекат, машински пројекат, електро пројекат јаке и слабе струје,
пројекат конструкције, ПП пројекат ) урађени су и оверени од стране техничке контроле.
Процењена вредност набавке одређена је прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем - анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу, постоји основ за изузеће;
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2.2.38

Услуге уређења зелене површине на плацу
НБС

ОРН:
77310000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.39

Одржавање рачунарске и остале
електронске опреме

ОРН:
50800000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.40

Испитивање и преглед електричних
инсталација и опреме за рад

ОРН:
71600000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 12.07.2017

Услуге
416,667
на плацу
416,667уређења зелене површине
НБС

По годинама:

500,000

423900

39.2.

4
2016

4
2016

12
2016

2016-416,667
Потребно је уредити зелене површине и жардињере на плацу библиотеке према Небојшиној и Скерлићевој улици, као и на Косанчићевом венцу, и
уклонити некултивисано растиње и оплеменити простор новим биљкама.
Процењена вредност набавке одређена је прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем - анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу, постоји основ за изузеће;
Одржавање
рачунарске и остале
83,333
100,000
425200
4
5
12
125,000
39.2.
електронске опреме
2016
2016
2016
41,667
50,000
425200

По годинама:
2016-125,000

Библиотека има потребу за редовним одржавањем разне рачунарске и остале електронске опреме у току године због непредвиђених кварова.
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем-анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу постоји основ за изузеће;
Испитивање
и преглед електричних
208,333
250,000
424900
3
3
3
208,333
39.2.
инсталација и опреме за рад
2016
2016
2016

По годинама:
2016-208,333

Законом о безбедности и здрављу на раду регулисано је да сен испитивање електричних инсталација и опреме за рад обави сваке треће године
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем-анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу постоји основ за изузеће;
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2.2.41

Дигитализација аудио компакт касета и
осталог материјала (Пројекат "Гостовања у
Народном позоришту у Београду Историјски снимци оперских извођења од
1969. до 1989. године")

ОРН:
92521200
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Дигитализација
аудио компакт
500,000
касета и
500,000
осталог материјала (Пројекат "Гостовања у
Народном позоришту у Београду Историјски снимци оперских извођења од
1969. до 1989. године")

500,000

423500

39.2.

3
2016

3
2016

12
2016

По годинама:
2016-500,000
Децембра 2014. године, Народна библиотека Србије конкурисала је за грант који додељује Association for Recorded Sound Collections Grant
Committee (ARSC) – Комитет за грантове, са пројектом Гостовања у Народном позоришту у Београду – Историјски снимци оперских извођења од
1969. до 1989. године.
Снимци су власништво проф. Хусније Куртовића, који је вољан да Народној библиотеци Србије уступи око 160 аудио касета, како за потребе
дигитализације, тако и трајно чување у фонду.
Народна библиотека Србије добила је позитиван одговор 5. марта 2015. године.
Писмо којим се потврђује добијање средстава за пројекат заведено је у архиви Народне библиотеке Србије под бројем 0101 342/1. Комитету за
грантове ARSC је послато је потписано писмо сагласности са општим условима гранта и сумом која је одобрена за пројекат.
У периоду од 5 деценија, проф. Хуснија Куртовић (Електротехнички факултет у Београду) је систематски снимао оперске представе у Народном
позоришту у Београду. Комплетна листа проф. Куртовића броји преко 300 снимака забележених на аудио касетама. Како су оперска извођења
јединствене манифестације музичког дела, тако и ови снимци представљају уникатне документе који сведоче о оперској, музичкој сцени у
Београду од 1969 до 1989 године, али и извођачкој пракси, али и шире, о културном амбијенту у Београду у том периоду.
Процењена вредност набавке одређена је на основу одобреног износа из закљученог уговора о донацији између Association for Recorded Sound
Collections - ARSC и Народне библиотеке Србије.
интерни број поступка: 199/2; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу, постоји основ за изузеће;

Измена број: 0101-199/2; усвојена: 11.03.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Врши се додавање у план, набавке 2.2.41. Дигитализација аудио компакт касета и осталог материјала ( Пројекат "Гостовања у Народном позоришту у Београду Историјски снимци оперских извођења од 1969. до 1989. године").

2.2.42

Набавка услуга јавног оглашавања

ОРН:
79341000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка
333,333
333,333 услуга јавног оглашавања

400,000

423400

39.2.

По годинама:

1
2016

1
2016

12
2016

2016-333,333
Рди се о законскојм обавези објављивања огласа-тендера за јавне набавке велике вредности и обавештења за преговарачке поступке јавних
набавки.
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација на основу рачуна "Службеног гласника" из претходног периода.
интерни број поступка: 199/2; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу, постоји основ за изузеће;

Измена број: 0101-199/2; усвојена: 11.03.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Врши се додавање у план, набавке 2.2.41. Набавка услуга јавног оглашавања, за којом има потребе нарочито у домену оглашавања јавних набавки у штампаним
медијима.

2.2.43

Услуге путарине

ОРН:
79941000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Услуге
125,000путарине

125,000

150,000

422100

По годинама:

7.1.1)

1
2016

1
2016

2016-125,000
Ради се о обавезним трошковима код највећег броја службених путовања.
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација кроз увид у ценовник ЈП Путеви Србије, односно путем интернета.
интерни број поступка: 199/3; Образложење основаности: Ради се о набавци од организација које су носиоци искључивог права на обављање
делатности које су предмет јавне набавке, у овом случају ЈП Путеви Србије.;

Измена број: 0101-199/3; усвојена: 22.04.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Ради се о набавци услуга ЈП "Путеви Србије" за путарине.

Датум штампе: 12.07.2017

12
2016
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2.2.44

Унапређење и одржавање web сајта Пројекат КоБСОН II Фаза

ОРН:
72212160
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Унапређење
и одржавање web
550,000
сајта 500,000
Пројекат КоБСОН II Фаза
-50,000

По годинама:

660,000

423200

-60,000

423200

39.2.

6
2016

8
2016

12
2016

2016-500,000
Нова, тренутно актуелна, верзија КоБСОН сајта израђена је 2008. године. Како тренд у савременом информатичком добу, као и брзи развој
интернет технологија, налаже унапређења постојећих web страница на сваких две до три године, нужно је пратити те промене. Нове технологије
довеле су до тога да стара верзија сајта, као и платформа путем које ажурирамо податке на сајту, не подржава иније компатибилна са новим
верзијама интернет читача. С друге стране, потребе корисника диктирају промене функционалности, у циљу унапређења постојећих и увођења
нових услуга и сервиса. Напред наведено доводи до потребе да се сајт, као и платформа за његово уређивање, унапреде у складу са новим
технологијама. За израду КоБСОН сајта, Народна библиотека Србије је 26.09.2008. године закључила Уговор о извршењу услуге израде web
сајта - Пројекат КоБСОН ( уговор 0101 бр. 798/14 ) са фирмом Omnicom Solutions d.o.o. из Београда. Како је ова фирма израдила сајт, она је
једини могући понуђач у Србији који може направити унапређења сајта кога су сами израдили. Измене се врше у смислу захтева за дизајнирање
најмање 3 предлога за нови изглед који ће бити погодан за касније прављење респонсива сајта. То подразумева да се сајт прилагођава екранима
различитих димензија и резолуција. Овим се омогућава да странице сајта буду прегледније, функционалније и потпуно прилагођене за употребу на
мобилним телефонима, таблетима, лаптоповима и десктоп рачунарима.
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација и истраживањем-анализом тржишта путем интернета.
интерни број поступка: 0101-199/5; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на
годишњем нивоу, постоји основ за изузеће;

Измена број: 0101-199/5; усвојена: 13.06.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка није постојала у Годишњем плану набавки од 18.02.2016. и тек су се, потписивањем уговора 0101 број 666/1 од 02.06.2016. године између Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Народне библиотеке Србије, стекли услови за њен унос као додатне набавке у План.
Измена број: 0101-199/8; усвојена: 10.11.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Врши се измена процењене вредности средстава која је грешком била исказана у већем износу од потребног.

2.2.45

Продужетак права коришћења лиценци за
рачуноводство, кадрове и др.

ОРН:
48443000

Продужетак
права коришћења
20,833
лиценци за
266,667
рачуноводство, кадрове и др.245,834

По годинама:

25,000

423200

295,000

423200

39.2.

8
2016

9
2016

12
2016

2016-266,667

48450000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Потребно је редовно годишње продужење права коришћења лиценци и одржавање софтверских програма за рачуноводство, кадровску службу и
остало.
Процењена вредност набавке одређена је прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем - анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 199/6; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу, постоји основ за изузеће;

Измена број: 0101-199/6; усвојена: 05.08.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Због своје специфичности Партија 5 је изузета из набавке 1.2.11 и унета у План као посебна набавка.

Датум штампе: 12.07.2017
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2.2.46

Набавка услуге чишћења исписаних графита Набавка
291,667 графита
500,000 услуге чишћења исписаних
на фасади и око објекта НБС
на фасади и око објекта НБС208,333

ОРН:

90690000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

По годинама:

350,000

423900

250,000

423900

39.2.

8
2016

8
2016

9
2016

2016-500,000
Постоји потреба за чишћењем исписаних графита на фасади, колонадним стубовима и каскадним жардињерама са бетонским клупама, који
нарушавају изглед зграде Библиотеке и њене околине. Достављен налог комуналног инспектора Секретаријата за инспекцијске послове Градске
управе града Београда.
Процењена вредност набавке одређена је прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем - анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 199/6; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу, постоји основ за изузеће;

Измена број: 0101-199/6; усвојена: 05.08.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се уноси у План као нова због постојања налога комуналног инспектора Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе града Београда.
Измена број: 0101-199/7; усвојена: 12.09.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Врши се измена и повећање планираних средстава за набавку јер су првобитно планирана недовољна да се спроведе набавка у обиму и са потребним квалитетом
вршене услуге.

2.2.47

Услуге одржавања у вангарантном року за
Услуге
495,000року за
495,000одржавања у вангарантном
NetApp storage (дисковни систем за смештај NetApp storage (дисковни систем за смештај
база података )
база података )

ОРН:
50324100
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

594,000

425200

39.2.

9
2016

9
2016

6
2017

По годинама:
2016-495,000
Због непосредне опасности губитка драгоцених података из база података које спадају у културну баштину Републике Србије, постоји потреба за
прибављањем услуга произвођачке подршке и сталног одржавања NetApp система.
Процењена вредност набавке одређена је прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем - анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 0101/199/7; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност добара нижа од лимита од 500.000 динара на
годишњем нивоу постоји основ за изузеће;

Измена број: 0101-199/7; усвојена: 12.09.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка није била унета у првобитни план и овом изменом се тај пропуст исправља.

2.2.48

Услуге мобилне телефоније и остале
комуникационе услуге (интернет, фискални
терминали)

ОРН:
64212000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Услуге
и остале
458,333мобилне телефоније 375,000
комуникационе услуге (интернет,
фискални
83,333
терминали)

450,000

421400

100,000

421400

39.2.

1
2016

1
2016

По годинама:
2016-458,333
Службене мобилне телефоне поседује 19 запослених (управа, возачи, поједини начелници одељења)који, с обзиром на природу посла, имају
повећану потребу за комуникацијом унутар и ван библиотеке. У оквиру набавке укључени су интернет и накнаде за фискалне терминале које
користи Народна библиотека Србије.
Трошкови мобилних телефона у просеку су углавном задржани на нивоу препоруке Министарства културе и информисања о рационализацији тих
трошкова. Препоручени лимит телефонских рачуна одржава се већ неколико година на приближно истом нивоу (испод 60.000 динара месечно) и
послужио је као основа за процену вредности набавке.
интерни број поступка: 0101-199/8; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на
годишњем нивоу, постоји основ за изузеће;

Измена број: 0101-199/8; усвојена: 10.11.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се уноси у План као нова јер је претходно грешком сврстана у набавку мале вредности а сад се уноси у набавке на које се закон не примењује.

радови
Датум штампе: 12.07.2017

12
2016

125,000
125,000
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2.3.1

Набавка браварских услуга са пратећим
архитектонско-грађевинским радовима

ОРН:
45421160
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка
125,000
пратећим
125,000 браварских услуга са
архитектонско-грађевинским радовима

150,000

По годинама:

425100

39.2.

6
2016

7
2016

7
2016

2016-125,000
Због оштећења и дотрајалости потребно је редовно одржавати фасадну браварију у библиотеци и изводити остале браварске радове са пратећим
архитектонско-грађевинским радовима у складу са потребама.
Процењена вредност набавке одређена je прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и истраживањем-анализом тржишта путем
интернета.
интерни број поступка: 199/1; Образложење основаности: Пошто је процењена вредност услуге нижа од лимита од 500.000 динара на годишњем
нивоу постоји основ за изузеће;

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА
Измена број: 0101-199/2; усвојена: 11.03.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016
Одлуком УправникаНародне библиотеке Србије 0101-199/2 од 03. марта 2016. врши се Прва измена и допуна Плана јавних набавки 0101-199/1 од 18.02.2016. Иницирана је изменом Финансијског
плана за 2016. бр. 0101-27/2 од 11. фебруара 2016. којом су се стекле могућности за уношење нових набавки у План, измену структуре извора финансирања и и по контима.Такође се врше измене
назива и образложења оправданости за поједине набавке.
Измена број: 0101-199/3; усвојена: 22.04.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016
Одлуком Управника Народне библиотеке Србије 0101-199/3 од 12. априла 2016. врши се Друга измена и допуна Плана јавних набавки 0101-199/1 од 18.02.2016. Иницирана је изменом Финансијског
плана за 2016. бр. 0101-27/4 од 04. априла 2016. којом су се стекле могућности за уношење нових набавки у План, измену структуре извора финансирања и и по контима.
Измена број: 0101-199/4; усвојена: 06.06.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016
Одлуком Управника Народне библиотеке Србије 0101-199/4 од 30. маја 2016. врши се Трећа измена и допуна Плана јавних набавки 0101-199/1 од 18.02.2016. Измене се односе на опис, финансијску
и осталу структуру набавки, тј. на измену структуре у оквиру износа, на измену конта, партије, као и на временско важење набавке.
Измена број: 0101-199/5; усвојена: 13.06.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016
Одлуком Управника Народне библиотеке Србије 0101-199/5 од 10. јуна 2016. врши се Четврта измена и допуна Плана јавних набавки 0101-199/1 од 18.02.2016.Иницирана је изменом Финансијског
плана за 2016. бр. 0101-27/5 од 09. јуна 2016. којом су се стекле могућности за уношење нових набавки у План, пре свега набавки КоБСОН електронских база и часописа,измену структуре извора
финансирања и и по контима.
Измена број: 0101-199/6; усвојена: 05.08.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016
Одлуком Управника Народне библиотеке Србије 0101-199/6 од 29. јула 2016. врши се Пета измена и допуна Плана јавних набавки 0101-199/1 од 18.02.2016. Измене се врше кроз унос нових набавки,
пром,ену финансијске и остале структуре набавки као и техничке корекције.
Измена број: 0101-199/7; усвојена: 12.09.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016
Одлуком Управника Народне библиотеке Србије 0101-199/7 од 31. августа 2016. врши се Шеста измена и допуна Плана јавних набавки 0101-199/1 од 18.02.2016. Измене се врше кроз унос нових
набавки, промену финансијске и остале структуре набавки.
Измена број: 0101-199/8; усвојена: 10.11.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016
Одлуком Управника Народне библиотеке Србије 0101-199/8 од 31. октобра 2016. врши се Седма измена и допуна Плана јавних набавки 0101-199/1 од 18.02.2016. Иницирана је VII изменом
Финансијског плана за 2016. бр. 0101-27/9 од 26. октобра 2016. којом су се стекле могућности за уношење нових набавки у План, пре свега набавки КоБСОН електронских база и часописа, измену
структуре извора финансирања и по контима, и других битних података код већ планираних набавки.
Измена број: 0101-199/9; усвојена: 16.12.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016
Одлуком Управника Народне библиотеке Србије 0101-199/9 од 08. децембра 2016. врши се Осма измена и допуна Плана јавних набавки 0101-199/1 од 18.02.2016. Иницирана је VIII изменом
Финансијског плана за 2016. бр. 0101-27/11 од 07. децембра 2016. којом су се стекле могућности за измену структуре набавки , пре свега оних које се финансирају из средстава КоБСОН, што
обухвата измену структуре извора финансирања и по контима, и других битних података код већ планираних набавки.
Измена број: 0101-199/10; усвојена: 29.12.2016; план: Годишњ и план набавки 2016 од 2/18/2016
Одлуком Управника Народне библиотеке Србије 0101-199/10 од 22. децембра 2016. врши се Девета измена и допуна Плана јавних набавки 0101-199/1 од 18.02.2016. Измене се односе на опис,
финансијску и осталу структуру набавки, тј. на измену структуре у оквиру износа, на измену конта, партије, као и на временско важење набавке. Измене се врше због исправљања грешака и
неправилности у поступку планирања набавки, на основу дате препоруке ДРИ која је у свом налазу приликом ревизије правилности пословања НБС констатовала грешке.
Датум штампе: 12.07.2017

Страна 61 од 62

Техничка исправка број: 0101-3/8 Т; усвојена: 12.07.2017; план: Годишњ и план набавки 2016 од 18.02.2016
Измена се односи на набавку 1.3.2. - Санација електроинсталација спољног осветљења објекта Народне библиотеке Србије, покренуте у 2016. години. Како је на Одлуку о додели уговора уложен
Захтев за заштиту права понуђача, а Комисија за заштиту права понуђача није одлучила по поднетом захтеву за заштиту права до краја 2016. године, реализација започете јавне набавке је пренета у
2017. годину. Наведена чињеница условила је да обезбеђена буџетска средства у 2016. години буду враћена у буџет, односно поново планирана Финансијским планом за 2017. годину. Овом изменом
се мења структура финансијских средстава за реализацију започете јавне набавке.

Место и датум:

Овлашћено лице:
М.П.

Драган Глишић

Одговорно лице:
_______________________________
Ласло Блашковић

Датум штампе: 12.07.2017
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