
 

 

НАЦРТ 

 

 

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНAMA 

ЗАКОНА О СТАРОЈ И РЕТКОЈ БИБЛИОТЕЧКОЈ ГРАЂИ 

 

 

Члан 1.  

У Закону о старој и реткој библиотечкој грађи („Службени гласник РС”, брoj 

52/11), назив члана и члан 30. мења се и гласи: 

„Повраћај старе и ретке библиотечке грађе 

Члан 30. 

 

Повраћај старе и ретке библиотечке грађе незаконито изнете са територије 

Републике Србије, односно територије друге државе а која се налази на територији 

Републике Србије, врши се у складу са међународним уговорима, међународним 

конвенцијама и националним законодавством. 

Народна библиотека Србије и Библиотека Матице српске, у сарадњи са 

надлежним државним органима, покрећу иницијативу за повраћај старе и ретке 

библиотечке грађе која се налази у иностранству, а незаконито је по било ком 

основу отуђена од ствараоца или имаоца и изнета са територије Републике Србије.  

Народна библиотека Србије води регистар старе и ретке библиотечке грађе из 

става 2. овог члана. 

Захтев за повраћај старе и ретке библиотечке грађе из става 2. овог члана не 

застарева. 

Народна библиотека Србије и Библиотека Матице српске учествују у 

спровођењу процедуре повраћаја. 

Народна библиотека Србије, у сарадњи са надлежним државним органима, 

учествује у спровођењу активности у вези са повраћајем старе и ретке библиотечке 

грађе страног порекла која је незаконито изнета са територија других држава а која се 

налази на територији Републике Србије. 

Министарство је дужно да координира сарадњу са надлежним органима 

држава чланица Европске Уније у вези са повраћајем старе и ретке библиотечке 

грађе и у сарадњи са другим државним органима и институцијама предузима 

потребне радње и мере. 

Држава чланица Европске Уније може тражити повраћај старе и ретке 

библиотечке грађе категорисане као културно добро која је незаконито изнета са 

њене територије после 1. јануaра 1993. године.” 

 

 

Члан 2.  

У називу члана 49. после речи: „Увоз” додаје се запета и речи: „односно 

уношење” а после речи: „извоз” додаје се запета и речи: „односно изношење”. 

У члану 49. став 1. после речи: „увозити” додаје се запета и речи:”односно 

уносити”. 



 

 

После става 1. додаје се нови ст. 2. и 3. који гласе: 

„Трајан извоз, односно трајно изношење из Републике Србије старе и ретке 

библиотечке грађе у јавној својини, је забрањено. 

Трајан извоз, односно трајно изношење из Републике Србије старе и ретке 

библиотечке грађе у приватној својини настале до 1700. године, као и уникатног 

примерка старе и ретке библиотечке грађе настале након 1700. године, је 

забрањенo.” 

У досадашњем ставу 2. који постаје став 4. после речи: „може се” додаје се 

реч: „привремено”, после речи: „односно” додаје се реч: „привремено”, а речи: 

„решења о дозволи” замењује се речју: „дозволе” 

После досадшњег става 2. који постаје став 4. додаје се нови ст. 5, 6, 7. и 8. 

који гласе: 

„Привремени извоз, односно привремено изношење старе и ретке 

библиотечке грађе из Републике Србије може се одобрити за период до годину дана 

од дана преласка државне границе. 

Привремени извоз или изношење може се продужити највише до пет 

година. 

Ближе услове за трајни или привремени извоз или изношење старе и ретке 

библиотечке грађе, изглед образаца за привремене и трајне извозне дозволе и 

неопходне мере заштите прописује министар надлежан за културу. 

Министарство је дужно да свако решење којим се одобрава или забрањује 

привремени извоз, односно привремено изношење старе и ретке библиотечке грађе 

из Републике Србије, са одговарајућом документацијом, достави Народној 

библиотеци Србије, односно Библиотеци Матице српске, органу управе надлежном 

за послове царине и органу управе надлежном за послове полиције”. 

У досадашњем ставу 3. који постаје став 9. број: „2” замењује се бројем: „4”. 

 

 

Члан 3. 

У члану 56. став 1. тачка 12) после речи: „грађу без” речи: „решења о дозволи” 

замењују се речју: „дозволе”, а после речи: „члан 49.” бројеви:” 2. и 3” замењују се 

бројевима „4. и 9”.  

 

 

Члан 4. 

У члану 57. тачка 6) после речи: „грађу без” речи: „решења о дозволи” 

замењују се речју: „дозволе”, а после речи: „члан 49.” бројеви: „2. и 3” замењују се 

бројевима „4. и 9”.  

 

 

Члан 5.  

Подзаконски прописи за спровођење овог закона донеће се у року од шест 

месеци од дана ступања на снагу овог закона. 

 

 



 

 

Члан 6.  

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

гласнику Републике Србије”, а примењиваће се истеком шест месеци од дана 

његовог ступања на снагу. 


