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                                 ЦЕНОВНИК УСЛУГА  ЗА  2020. ГОДИНУ 
                       Народне библиотеке  ,, Др Милован Спасић“ у  Рековцу 
 
   
Индивидуална чланарина на годишњем нивоу 
  -за кориснике узраста до 14 година, ученике средње школе,  
студенте и незапослене                                                       400,00 дин. 
  -за одрасле кориснике (запослени)                                  500,00 дин. 
 
Индивидуална чланарина на полугодишњем нивоу  200,00 дин. 
   -   Месечно учлањење                                                       100,00 дин. 
   -   Дневно  учлањење                                                          50,00 дин. 
 
Колективна чланарина 
   - за кориснике узраста до 14 година                                 200,00 дин. 
  - за одрасле кориснике                                                        200,00 дин. 
 
Право на колективну чланарину имају групе од најмање 10 одраслих или деце до 14 година, који се 
уписују преко предузећа, установа, школа или другог правног лица. 
 
 
Чланарина за породично учлањење                                 800,00 дин. 
Право на породично учлањење имају  чланови уже породице (родитељи и деца, 4 учлањења).  
 
 Бесплатан упис:  1. предшколски узраст 2. ученици 1.разреда основних школа, 
3. корисници лошијег материјалног стања (на предлог библиотекара, а уз процену и сагласност 
директора). 4. учесници у програмима Библиотеке 5. Одборници СО 6. чланови Управног  и 
Надзорног одбора 7. запослени у установама култу( на основу Протокола о сарадњи) 8.  по 10 
пријатеља библиотеке- предлог сваког запосленог (дугогодишњи читалац, писац, донатор, сарадник) 
9. по другом основу , на основу процене и сагласности директора. 
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Остале услуге  
 
Коришћење рачунара (по два сата дневно) 
- за чланове библиотеке                                                     бесплатно 
За кориснике који нису чланови библиотеке                   50,00 дин. по сату 
 
Међубиблиотечка позајмица      
-у зависности од трошкова слања (брза пошта)                ПТТ трошкови 
 
Услуге фотокопирања (максимално 40 страница) 
- Формат А4 једнострано (копија)                                      10,00 дин. 
-А4 формат (двострано по копији- страна)                          3,00 дин. 
- А3формат (по копији- страна)                                            8 ,00 дин 
 
Услуге штампања 
- Штампање (једна страница, само текст)                            5,00 дин. 
- Штампање (једна страница са сликом)                            10,00 дин. 
-Штампање у боји (једна страница у боји)                         40,00 дин. 
 
 -Реклама на сајту (банер) jabooka.rs,agrolib.rs           1.500,00 дин.                                                             
 
Скенирање 
-скенирање материјала из фонда Библиотеке                       10,00 дин. 
-скенирање екстерног материјала                                          20,00 дин. 
 
 
Надокнада за изгубљену књигу:                                          1.000,00 дин. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ценовник се примењује од 01.01.2020. године. 
 


