
НАЦРТ 

 

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНAMA 

ЗАКОНА О ОБАВЕЗНОМ ПРИМЕРКУ ПУБЛИКАЦИЈА 

 

 

Члан 1.  

У Закону о обавезном примерку публикација ("Службени гласник РС", брoj 

52/11), у члану 3. став 1. после тачке 2) додаје се нова тачка 3) која гласи: 

„3) „академски примерак“ је примерак публикације који на основу овог закона 

издавач односно други обвезник о свом трошку доставља Универзитетској библиотеци 

„Светозар Марковић“ матичној високошколској библиотечко-информационој 

установи на основу списка наслова за континуирано академско проучавање које 

доноси Универзитетска  библиотека „Светозар Марковић“ 

Досадашње тачке 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) и 11) постају тачке 4), 5), 6), 7), 8), 

9), 10), 11) и 12). 

Досадашња тачка 12) брише се. 

 

Члан 2.  

У члану 5. став 1. тачка 3) брише се. 

 

Члан 3.  

У члану 6. став 1. тачка 3) брише се. 

 

Члан 4.  

У члану 7.став 1. реч „пет“ замењује се речју: „шест“, а после речи: „члана 5. 

став 1. тач. 1) и 2) овог закона“ речи: „и један примерак публикације из члана 5. став 

1. тачка 3) овог закона“ бришу се. 

У ставу 3. после речи: „библиофилском издању“ запета се замењује речју: 

„или“, а после речи: „специјалним писмом“ речи: „или о публикацији која садржи 

податке који у складу са законом представљају тајну“ бришу се. 

После става 4. додаје се нови став 5. који гласи: 

„Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ доставља се један 

академски примерак публикације.“. 

 

Члан 5.  

У члану 11. став 1. тачка 4) речи „један примерак“ замењује се речима: „два 

примерка“. 

У ставу 2. после тачке 3) додаје се нова тачка 4) која гласи: 

„4)један примерак за размену водећи рачуна о приоритету размене.“. 

 

Члан 6.  

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику Републике Србије". 

 

 



VI. Преглед одредаба важећег Закона о библиотечко-информационој 

делатности које се мењају, односно допуњују 

 

Значење термина 
 

Члан 3. 

Поједини термини коришћени у овом закону имају следеће значење: 

1) "обавезни примерак" је прописан број примерака публикације које на 

основу овог закона, издавач, односно други обвезник о свом трошку доставља 

надлежној депозитној библиотеци; 

2) "локални обавезни примерак" је један примерак публикације који на основу 

овог закона издавач, односно други обвезник о свом трошку доставља јавној 

библиотеци града, односно општине у којој има седиште, односно пребивалиште, 

ради формирања и попуне завичајне збирке; 

3) „АКАДЕМСКИ ПРИМЕРАК“ ЈЕ ПРИМЕРАК ПУБЛИКАЦИЈЕ КОЈИ НА 

ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНА ИЗДАВАЧ ОДНОСНО ДРУГИ ОБВЕЗНИК О СВОМ 

ТРОШКУ ДОСТАВЉА УНИВЕРЗИТЕТСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ „СВЕТОЗАР 

МАРКОВИЋ“ МАТИЧНОЈ ВИСОКОШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЧКО-

ИНФОРМАЦИОНОЈ УСТАНОВИ НА ОСНОВУ СПИСКА НАСЛОВА ЗА 

КОНТИНУИРАНО АКАДЕМСКО ПРОУЧАВАЊЕ КОЈЕ ДОНОСИ 

УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“; 

3) 4) "публикација" је дело на одређеном медију (издато, израђено, приређено) 

и физички или електронски дистрибуирано за коришћење у Републици Србији; 

4) 5) "електронска публикација" је публикација објављена у електронској 

форми као посебна физичка целина (дискета, CD, DVD и сл.), публикација која је 

доступна на интернету и публикација припремљена за штампу у формату који 

одговара међународним стандардима универзалне доступности информација;  

5) 6) "комбинована публикација" је публикација на два или више различитих 

медија или различитих облика истог медија; 

6) 7) "серијска публикација" је публикација која излази узастопно, временски 

неограничено у одвојеним свескама, књигама или као електронска публикација са 

континуираним ознакама (новине, часописи, магазини, годишњаци, зборници, 

календари, адресари, извештаји, статистички годишњаци и др.); 

7) 8) "ситна некњижна штампана грађа" је назив за плакат, летак, штампано 

саопштење, каталог, проспект и сличне публикације; 

8) 9) "издање" подразумева све примерке једне публикације на било ком 

медију истог оригиналног дела које је објавио издавач; 

9) 10) "ново издање" је накнадно, поновљено или допуњено издање раније 

издате публикације, у измењеном облику, на истом или другачијем медију; 

10) 11) "издавач" је правно или физичко лице које издаје публикације ради 

њихове дистрибуције у Републици Србији; 

11) 12) "штампар" је правно или физичко лице које се бави штампањем 

публикација за издаваче у Републици Србији и у иностранству; 



12) "дистрибутер" је правно или физичко лице које увози и дистрибуира 

публикације намењене корисницима у Републици Србији; 

13) "депозитне библиотеке", у смислу овог закона, јесу Народна библиотека 

Србије и Библиотека Матице српске; 

14) "ISBN" је међународни стандардни број књиге (International Standard Book 

Number) и друге омеђене публикације који идентификује издање, без обзира на медиј 

на којем је објављена;  

15) "ISSN" је међународни стандардни број серијских публикација 

(International Standard Serial Number), који идентификује наслов серијске публикације;  

16) "ISMN" је међународни стандардни број штампаних музичких публикација 

(International Standard Music Number), који идентификује одређену штампану музичку 

публикацију;  

17) "DOI" је међународни дигитални идентификатор електронских докумената 

(Digital Object Identifier);  

18) "ISAN" је међународни стандардни број за аудио-визуелна дела 

(International Standard Audiovisual Number) који идентификује одређено аудио-

визуелно дело;  

19) "систем узајамне каталогизације" је део основе библиотечко-

информационог система у Републици Србији, у складу са законом којим се уређује 

библиотечко-информациона делатност. 

 

Опсег обавезног примерка 
 

Члан 5. 

Обавезни примерак односи се на публикацију: 

1) коју је објавио домаћи издавач у Републици Србији или у иностранству за 

коришћење и дистрибуцију у Републици Србији; 

2) која је штампана у Републици Србији за потребе издавача из иностранства; 

3) која је издата у иностранству, а која се дистрибуира у Републици Србији у 

више од десет примерака годишње. 

Обавезни примерак обухвата следеће врсте публикација: књиге, брошуре, 

сепарате, серијске публикације, музикалије, картографску грађу, каталоге, календаре, 

умножене уметничке и сценске програме, штампане фотографије, разгледнице и 

цртеже, просторне и друге планове, гравире, плакате, летке и другу ликовну и 

графичку грађу, огласе и саопштења, звучне и видео записе на било којем медију 

(изузев на филмској траци односно кинематографског дела), електронске публикације 

дистрибуиране на физичким носачима и електронске публикације дистрибуиране на 

интернету, ако су објављене у Републици Србији, садржај интернет домена 

Републике Србије, комбиноване и мултимедијалне публикације, рачунарске програме 

у јавној употреби и друге публикације. 

 

Обвезници 
 

Члан 6. 

Обавезу достављања обавезног примерка о свом трошку имају: 



1) издавач са седиштем, односно пребивалиштем у Републици Србији; 

2) штампар за све публикације које штампа издавачу са седиштем, односно 

пребивалиштем изван Републике Србије као и за ситну некњижну штампану грађу; 

3) дистрибутер за све публикације које дистрибуира у Републици Србији 

током године у више од десет примерака. 

 

Број примерака 
 

Члан 7. 

Народној Библиотеци Србије обавезно се доставља пет 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, припремљене за штампу у формату који 

одговара међународним стандардима универзалне доступности информација. 

Обвезници са седиштем, односно пребивалиштем на територији АП Војводине 

обавезни примерак достављају преко Библиотеке Матице српске. 

Изузетно од става 1. овог члана, ако се ради о библиофилском издању, ИЛИ о 

публикацији штампаној специјалним писмом или о публикацији која садржи податке 

који у складу са законом представљају тајну, обвезник је дужан да достави два њена 

примерка. 

Обвезник је дужан да на захтев надлежне јавне библиотеке града односно 

општине у којој има седиште достави тој библиотеци, о свом трошку, један примерак 

публикације, ради формирања и попуне завичајне збирке ("локални обавезни 

примерак"). 

УНИВЕРЗИТЕТСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ 

ДОСТАВЉА СЕ ЈЕДАН АКАДЕМСКИ ПРИМЕРАК ПУБЛИКАЦИЈЕ. 

 

Распоређивање обавезног примерка 
 

Члан 11. 

Народна библиотека Србије примљене обавезне примерке распоређује тако 

што: 

1) два примерка трајно чува као културно добро; 

2) један примерак прослеђује Библиотеци Матице српске; 

3) један примерак прослеђује Народној и универзитетској библиотеци "Иво 

Андрић" из Приштине; 

4) један примерак ДВА ПРИМЕРКА прослеђује у размену, водећи рачуна о 

приоритету размене. 

Библиотека Матице српске примљене обавезне примерке са територије АП 

Војводине распоређује тако што: 

1) два примерка трајно чува као културно добро; 

2) два примерка прослеђује Народној библиотеци Србије; 

3) један примерак прослеђује Народној и универзитетској библиотеци "Иво 

Андрић" из Приштине; 

4)ЈЕДАН ПРИМЕРАК ЗА РАЗМЕНУ ВОДЕЋИ РАЧУНА О ПРИОРИТЕТУ 

РАЗМЕНЕ. 


