
IV. Анализа ефеката закона 

 

- На кога ће и како ће највероватније утицати решења у закону 

 

- На издаваче и друге обвезнике у случају обавезе достављања „академског примерка“ 

пубикације у висини вредности Законом прописаног броја публикације која се одреди као 

„академски примерак, али и ослобађање обавезе опсег обавезног примерка, на основу овог 

закона, неће обухватати публикације која је издата у иностранству, а која се дистрибуира у 

Републици Србији у више од десет примерака годишње.  

- На дистрибутере укидањем њихове обавезе за достављање обавезног примерка 

публикације које дистрибуира у Републици Србији током године у више од десет 

примерака; 

- На Народну библиотеку Србије којој ће се уместо досадашњих пет примерака 

достављати шест обавезних примерака публикације; 

- На Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ којој се на основу списка наслова за 

континуирано академско проучавање које доноси ова библиотека доставља један „академски 

примерак“ публикације. 

-На кориснике библиотечких услуга ван територије Републике Србије, којима је потребна 

библиотечко-информациона грађа објављена у Републици Србији, као и на академску 

заједницу која ће моћи да користи академски примерак, који се ставља на располагање 

целој мрежи универзитетских библиотека.  

 

 

- Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди 

(нарочито малим и средњим предузећима) 

 

Примена закона ће створити нове трошкове издавачима и другим обвезницима, у 

случају обавезе достављања „академског примерка“ пубикације у висини вредности 

Законом прописаног броја публикације која се одреди као „академски примерак“. 

 

- Да ли су позитивне последице закона такве да оправдавају трошкове које ће 

он створити 

 

Позитивне последице закона у сваком случају оправдавају евентуалне трошкове 

издавачима, дистрибутерима и другим обвезницима. Увођењем категорије „академског 

примерка“ публикација омогућује се сигурност у налажењу неопходних информација уз 

минимално оптерећење издавача јер је често реч о делима која су већ добила неку врсту 

подршке институција (кроз финансирање њиховог објављивања или истраживања која је 

аутор вршио на факултету или у институту, радом на пројекту или обезбеђујући уз 

подршку своје институције даље напредовање. Осим тога, опсег обавезног примерка, на 

основу овог закона, неће обухватати публикације која је издата у иностранству, а која се 

дистрибуира у Републици Србији у више од десет примерака годишње. Такође, укида се и 

обавеза дистрибутера за достављање обавезног примерка публикације које дистрибуира у 

Републици Србији током године у више од десет примерака. Нема оправдања да се 

прикупљају и чувају публикације које је дистрибутер увезао са комерцијалним разлозима, 



а које су већ депоноване у систему депозитних библитека у земљама у којима су 

објављене. 

 

- Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката на 

тржишту и тржишна конкуренција 

 

 Закон о изменама и допунама Закона о обавезном примерку публикација не садржи 

одредбе чији ефекти су могућност стварања нових привредних субјеката на тржишту нити 

одредбе које се односе, односно утичу на тржишну конкуренцију. 

 

- Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о закону 

 

У поступку припреме Закона о изменама и допунама Закона о обавезном примерку 

публикација Министарство културе и информисања спровело је јавну расправу у складу 

са Програмом јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о обавезном 

примерку публикација, који је донео Одбор за јавне службе Владе Републике Србије, 05 

Број: 011-15485/2014 од 4. децембра 2014. године. Јавна расправа спроведена је у периоду 

од 8. до 29. децембра 2014. године. 

Текст Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о обавезном примерку 

публикација објављен је на сајту Министарства културе и информисања 9. децембра 2014. 

Године, као и електронска адреса на коју су се моле достављати примедбе, предлози и 

сугестије у вези са текстом Нацрта закона. 

У оквиру јавне расправе одржана су три округла стола и то Новом Саду, Нишу и 

Београду, који су били организовани у сарадњи са Библиотеком Матице српске у Новом 

Саду, Народном библиотеком «Стеван Сремац» у Нишу, и Народном библиотеком Србије 

у Београду. Округлим столовима присуствовали су представници, библиотека, других 

установа у области културе и других установа, односно Народне библиотеке Србије, 

Библиотеке Матице српске, Градске библиотеке Суботица, Народне библиотеке Врбас, 

Градске библиотеке Нови Сад Факултета техничких наука, Народне библиотеке „Раде 

Драинац“ Прокупље, Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш, Народне библиотеке 

Пирот, Јавне библиотеке Дољевац, Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у 

Београду, Универзитетске библиотеке „Никола Тесла“ у Нишу, Библиотеке „Вук 

Караџић“ Косовска Митровица, НУБ „Иво Андрић“ Приштина, Градске библиотеке 

Панчево, Катедре за библиотекарство Филолошког факултета у Београду, Библиотеке 

Града Београда; издавача, односно Mediterran publishing, ИП „Православна реч“, 

Издавачке куће Орфеус д.о.о, Издавачке књижарнице Зорана Стојановић, ИП 

„Архипелаг“; удружења, односно Удружења издавача и књижара Србије, Савеза слепих 

Србије, и локалне самоуправе, односно Управе за културу Града Ниша, и други 

заинтересовани учесници. 

На Нацрт закона о изменама и допунама Закона о обавезном примерку публикација 

предлоге и сугестије, у електронској и писменој форми, доставили су: Национални савет 

за културу, Зоран Б. Живковић, управник - Универзитетска библиотека „Никола Тесла“ у 

Нишу, Весна Абадић, в.д. директора, Универзитетска библиотека у Крагујевцу, Зоран 

Колунџија- Удружење издавача Војводине. 

Као пример предлога који нису прихваћени наводимо следеће: на члан 1. Нацрта 

закона (члан 3. Закона) да овим предлогом долази до централизације у култури Србије, до 



давања повлашћеног положаја неким библиотекама у односу на друге, до неправичног и 

неекономичног решења, до сувишног трошења кадровских, информатичких и 

финансијских ресурса; да у Нацрту закона о изменама и допунама Закона о обавезном 

примерку публикација, у члану 1, сматрамо да појам академског примерка није прецизно 

дефинисан; на члан 2. Нацрта закона (члан 5. Закона) да не би требало да  се укине ова 

одредба зато што није спроведена у праску, већ би требало да се дистрибутери на 

одговарајући начин обавежу да поштују Закон; предлог да се дода нови став (став 4. 

„Финансирани примерак“), у члану 3. Закона (Значење трмина), иза става 3 („Академски 

примерак“), којим би се и осталим универзитетским библиотекама омогућило добијање 

обавезног примерка публикација чије издавање финансира Држава Србија преко својих 

министарстава или институција које држава финансира, и одговарајућу промену у члану 7; 

да тачка 1. члана 7. треба да гласи: „(1) Народној Библиотеци Србије обавезно се доставља 

шест примерака публикације из члана 5. став 1. тач. 1) и 2) овог закона  и један примерак 

публикације из члана 5. став 1. тачка 3) овог закона, као и један  електронски примерак 

припремљен за штампу у формату који одговара међународним стандардима универзалне 

доступности информација.“.  

 Преглед свих коментара као и одговори на коментаре дате у јавној расправи 

објављени су на веб-сајту Министарства културе и информисања. 

По завршеној јавној расправи може се констатовати да је општа оцена да је закон 

којим се врше измене и допуне Закона о обавезном примерку публикација потребан. 

Министарство културе и информисања, имајући у виду све примедбе, предлоге и 

сугестије дате на јавној расправи, сачинило је Нацрт закона о изменама и допунама Закона 

о обавезном примерку публикација, и припремило га за упућивање у званичну Владину 

процедуру, тј. на мишљење надлежним министарствима а потом Влади на разматрање и 

одлучивање. 

 

- Које ће се мере током примене закона предузети да би се остварило оно што 

се доношењем закона намерава. 

 

Министарство културе, информисања и информационог друштва надлежно је за 

спровођење овог закона, за његову уједначену примену на територији Републике Србије, 

као и за давање мишљења у вези његове примене. Осим тога, кроз израду одговарајућих 

приручника, коментара закона и семинара, обезбедиће се његова ефикасна примена.  

 

V. Процена финансијских средстава потребних за спровођење закона 
За спровођење овог закона нису потребна финансијска средства. 

 


