
 

ЦЦЕЕННЕЕ  УУССЛЛУУГГАА  ББГГББ 

PPRRIICCEE  LLIISSTT 
  

 
 
 

ИНДИВИДУАЛНА чланарина 

Individual membership fee 

Одрасли 

Adults 
1500,00 дин. /RSD/ 

Студенти  
Students 

800,00 дин. /RSD/ 

Средњошколци (14-18 година) 
Highschool children (age 14-18) 

800,00 дин. /RSD/ 

Деца до 14 година 

Children up to 14 years 
750,00 дин. /RSD/ 

Чланарина за СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ 
Membership fee for foreign citizens 

3.000,00 дин. /RSD/ 

 

КОЛЕКТИВНА чланарина 
(најмање 10 чланова) 
Collective membership fee 

(min. 10 members) 

Одрасли 

Adults 
800,00 дин. /RSD/ 

Студенти  
Students 

400,00 дин. /RSD/ 

Средњошколци (14-18 година) 
Highschool children (age 14-18) 

400,00 дин. /RSD/ 

 Деца до 14 година 

Children up to 14 years 
400,00 дин. /RSD/ 

 

 

ПОРОДИЧНО учлањење 
(по члану) 

 
750,00 дин. /RSD/ 

Чланарина за ПЕНЗИОНЕРЕ  600,00 дин. /RSD/ 

МЕСЕЧНА чланарина 

(коришћење читаонице) 
Monthly membership fee 
(using of the reading room) 

Држављани Србије 
Serbian Citizens 

250,00 дин. /RSD/ 

Страни држављани 
Foreign Сitizens 

500,00 дин. /RSD/ 

ISIC (Mеђународнa студентскa 
идентификационa картицa) 

 
700,00 дин. /RSD/ 

 

EYCA (Eвропска омладинска 
картица) 

 
1000,00 дин. 
/RSD/ 

 

INSTITUT SERVANTES  
825,00 дин. /RSD/ 

 

 

КАЗНА за прекорачење рока по књизи за 1 дан 

Overdue fines per item, per 1 day 
10,00 дин. /RSD/ 

Право на БЕСПЛАТНО учлањење имају: 

- деца предшколског узраста 

- ученици првог разреда основне школе 

- добровољни даваоци крви 

- особе са инвалидитетом и посебним потребама 

- особе старости преко 65 година 
(трошкови израде трајне чланске карте - 150 дин.) 

Чланарина за НЕЗАПОСЛЕНА лица 1.000,00 дин. /RSD/ 

РЕЗЕРВАЦИЈА књиге (по наслову) 
  Book reservation (per title)   

 
50,00 дин. /RSD/ 



 

Издавање дупликата чланске карте 
Duplicate of membership card 

 
250,00 дин. /RSD/ 

 
 

Претраживање 

базе података БГБ на задату тему 

Theme‐based database search 

До 4 записа 
Up to 4 records 

 Бесплатно 
Free of charge 

5 и више (по запису) 
5 or more (per record) 50,00 дин. /RSD/ 

 

 

УСЛУГЕ ФОТОКОПИРАЊА 

  формат А4 по копији 5,00 дин. 

  формат А3 по копији 10,00 дин. 

 

 

КОРИШЋЕЊЕ РАЧУНАРА И ОСТАЛИХ УСЛУГА 
ЕЛЕКТРОНСКЕ ЧИТАОНИЦЕ 

  
коришћење рачунара (минут) 2,00 дин 

  скенирање до А4 формата 40,00 дин 

  штампање А4 20,00 дин 

  штампање А4 фотографије 30,00 дин 

 

Услуге копирања и скенирања библиотечке грађе која се користи искључиво у 

читаоницама БГБ (фонд старе и ретке књиге-Београдика; фонд периодике и фонд 
уметности) у НЕКОМЕРЦИЈАЛНЕ СВРХЕ 

(до 96 dpi) 

  копирање А4 (по копији) 
копирање А3 (по копији) 
скенирање (по страници) 

30,00 дин 

60,00 дин 

80,00 дин 

 

Услуге копирања и скенирања библиотечке грађе која се користи искључиво у 
читаоницама БГБ (фонд старе и ретке књиге-Београдика; фонд периодике и 

фонд уметности) у КОМЕРЦИЈАЛНЕ СВРХЕ 

(за јавно приказивање и објављивање) 

  копирање А3 и А4 (по копији) 500,00 дин 

  скенирање (по страници) 1.000,00 дин 



 

  

ЦЕНОВНИК СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ОД 15. 04. 2019. 

 

 


