
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 

I. Уставни основ за доношење закона 

 

Уставни основ за доношење закона садржан је у одредбама члана 97. тачка 10. 

Устава Републике Србије, којим је прописано да Република Србија, поред осталог, уређује 

и обезбеђује систем у области културе и заштите културних добара. 

 

II. Разлози за доношење закона 

 

Област старе и ретке библиотечке грађе, као културног наслеђа уређена је Законом 

о старој и реткој библиотечкој грађи ("Службени гласник РС", брoj 52/11), који је ступио на 

снагу од 23. јула 2011. године, а почео је са применом 24. јануара 2012. године. Овим 

законом уређује се заштита старе и ретке библиотечке грађе као културног наслеђа, њено 

чување, сређивање и обрада, као и услови и начин коришћења, општи интерес, критеријуми 

за процену старе и ретке библиотечке грађе, вођење регистара, права и обавезе сопственика 

старе и ретке библиотечке грађе у јавној и приватној својини, мере техничке заштите, 

проглашавање старе и ретке библиотечке грађе за културно добро од изузетног и великог 

значаја, финансирање делатности заштите, као и друга питања од важности за заштиту старе и 

ретке библиотечке грађе 

Предложеним законом о изменама и допунама Закона о старој и реткој 

библиотечкој грађи врше се измене и допуне Закона о старој и реткој библиотечкој грађи, 

ради унапређења постојећег законодавства и увођења савремених, признатих стандарда у 

области заштите културног наслеђа, као и усклађивања и хармонизације националног 

законодавства са позитивним прописима Европске уније, што је неопходан услов у 

процесу придруживања.  

Област која ће се усклађивати са прописима Европске уније односи се на питање 

извоза старе и ретке библиотечке грађе изван територије Републике Србије.  

Такође, један од веома важних разлога за доношење овог закона јесте садржан је у 

потреби повраћаја 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, као и дефинисању улога Народне библиотеке Србије и Библиотеке 

Матице српске у процедури повраћаја старе и ретке библиотечке грађе страног порекла 

која је незаконито изнета са територија других држава, а која се налази на територији 

Републике Србије, односно министарства надлежног за културу које 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. 

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. 

Најзначајније новине Закона о изменама и допунама Закона о старој и реткој 

библиотечкој грађи су, дакле, уређивање увоза, односно уношења и извоза, односно 

изношења старе и ретке библиотечке грађе и 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.  

Предложеним законом о изменама и допунама Закона о старој и реткој 

библиотечкој грађи врши се делимично усклађивање националног законодавства са 

обавезујућим прописима Европске уније: Уредбом Савета (ЕЗ) бр. 116/2009 од 18. 

децембра 2008. о извозу културних добара (Кодификована верзија) -(Council Regulation 

(EC) No 116/2009 of 18 December 2008 on the export of cultural goods (Codified version); 

Спроведбеном Уредба Комисије (ЕУ) бр. 1081/2012 од 9. новембра 2012. за потребе 

Уредбе Савета (ЕЗ) бр. 116/2009 о извозу културних добара (кодификовани текст) -

(Commission implementing regulation (EU) No 1081/2012 of 9 November 2012 for the purposes 

of Council Regulation (EC) No 116/2009 on the export of cultural goods (codification) и 

Директивом 2014/60/ЕУ Европског парламента и Савета од 15. маја 2014. о повраћају 

културних предмета незаконито изнесених с тероторије државе чланице и о измени 

Уредбе (ЕУ) бр. 1024/2012 (исправка) -(Directive 2014/60/EU of the European Parliament and 

of the Council of 15 May 2014 on the return of cultural objects unlawfully removed from the 

territory of a Member State and amending Regulation (EU) No 1024/2012 (Recast). 

На основу изнетог, може се закључити да је доношење новог Закона од изузетног 

значаја за област заштите старе и ретке библиотечке грађе, као културног наслеђа. 

 

III. Основни правни институти и појединачна решења 

 

Одредбoм члана 1. Закона врши се измена члана 30. који се односи на реституцију 

старе и ретке библиотечке грађе. Предложеним изменама прецизира се да се 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, као и улога Народне библиотеке Србије и Библиотеке Матице српске у 

процедури повраћаја старе и ретке библиотечке грађе која се налази у иностранству, а 

незаконито је по било ком основу отуђена од ствараоца и имаоца и изнета са територије 

Републике Србије, као и улога ових установа у процедури повраћаја старе и ретке 

библиотечке грађе страног порекла која је незаконито изнета са територија других држава, 

а која се налази на територији Републике Србије. Такође, предвиђено је и да је 

министарство надлежно за културу 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. У складу са Директивом 2014/60/ЕУ Европског парламента и Савета од 15. маја 2014. о 

повраћају културних предмета незаконито изнесених с тероторије државе чланице и о измени 

Уредбе (ЕУ) бр. 1024/2012 (исправка), предвиђено је да 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. Ово законско 

решење отвара могућност повраћаја старе и ретке библиотечке грађе, што је од изузетног 

значаја за српско културно наслеђе. 

Одредбом члана 2. врше се измене и допуне члана 49. Закона који се односио на 

увоз и извоз старе и ретке библиотечке грађе, као културног наслеђа изван територије 

Републике Србије. Понуђеним законским решењем трајан извоз односно трајно изношење 

старе и ретке библиотечке грађе у јавној својини из Републике Србије, је забрањен. 

Такође, трајан извоз, односно трајно изношење из Републике Србије старе и ретке 



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

библиотечке грађе настале након 1700. године, је забрањен. Ово законско решење, које је 

предложено по угледу на прописе Европске уније, доприноси заштити и очувању 

културног наслеђа Републике Србије. 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, а продужити  највише до 5 година. Овом 

одредбом је предвиђено да ће 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 прописати министар надлежан за културу, као и да је 

министарство надлежно за културу 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. 

Одредбом члана 3. је извршена је измена члана 56. став 1. тачка 12), односно 

термин „решења о дозволи” замењен је термином: „дозвола”, као и пренумерација навода 

одредаба члана 49. у складу са изменама тог члана у Нацрту закона. 

Одредбом члана 4. је извршена је измена члана 57. тачка 6), односно термин 

„решења о дозволи” замењен је термином: „дозвола”, као и пренумерација навода одредаба 

члана 49. у складу са изменама тог члана у Нацрту закона. 

Чланом 5. предвиђено је да ће се подзаконски прописи за спровођење овог закона 

донети у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона. 

Одредбом члана 6. предвиђено је да ће закон ступити на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије” а примењиваће се истеком шест 

месеци од дана његовог ступања на снагу. 

 

 

IV. Процена финансијских средстава потребних за спровођење закона 
 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна средства у буџету 

Републике Србије. 

 



АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

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

Доношењем закона о изменама и допунама Закона о старој и реткој библиотечкој 

грађи подићи ће се ефикасност заштите културног наслеђа, начин уређења обавеза и 

одговорности државне управе, покрајине и локалне самоуправе на свим нивоима, установа 

које се баве заштитом и чувањем старе и ретке библиотечке грађе, као и појединаца, 

сопственика старе и ретке библиотечке грађе. 

 

- Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди 

(нарочито средњим и малим предузећима) 

Предложене измене и допуне Закона о старој и реткој библиотечкој грађи неће 

створити додатне трошкове грађанима, средњим и малим предузећима.  

 

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

он створити 

- Предложене измене и допуне Закона о старој и реткој библиотечкој грађи неће 

створити додатне трошкове грађанима, средњим и малим предузећима.  

 

- Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката на 

тржишту и тржишна конкуренција 

Предложене измене и допуне Закона о старој и реткој библиотечкој грађи не 

утичу на стварање нових привредних субјеката на тржишту, као ни 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 старој и реткој 

библиотечкој грађи Министарство културе и информиисања спровело је јавну расправу у 

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

старој и реткој библиотечкој грађи, који је донео Одбор за јавне службе Владе Републике 

Србије, 05 Број: 011-15484/2014 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 старој и реткој библиотечкој 

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

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

сугестије у вези са текстом Нацрта закона. 

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

Београду.Округли столови организовани су 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 старој и реткој библиотечкој 

грађи предлоге и сугестије, у електронској и писменој форми, доставио је Национални 

савет за културу. 

Коментари који су дати, и који су прихваћени односе се на то да се Нацинални 

савет за културу слаже са изменом члана 30, иако је свестан свих проблема везаних за 

реституцију културних добара у целом свету, односно да се Национални савет за културу 

начелно слаже са предложеним изменама члана 49. Закона, са напоменом да није јасно 

зашто је за стару и ретку библиотечку грађу у приватној својини постављена 1699. као 

гранична година, јер се та година нигде другде у Закону не помиње у критеријумима за 

процену и категоризацију старе и ретке библиотечке грађе, и да сматрају да граничне 

године и у овом члану морају да буду усклађене са осталим граничним годинама које се 

налазе у Закону, односно да није јасно зашто је та година битна само када је реч о 

приватној својини, а не и када је реч о јавној својини, указујући на, као је наведено, 

тежину спровођења овакве одредбе. У достављеном мишљењу изнет је став да је приватна 

својина неотуђиво уставно право грађанина, уколико приватни сопственик поседује неку 

публикацију од изузетног значаја за српску културу, а која се не налази ни у једној 

библиотеци, он је у обавези да је понуди најпре националним библиотекама "по праву 

прече куповине" (члан 51.), и да постоје и други примери када појединцу не би могло да се 

забрани да изнесе неке књиге, и као пример наводи се да књига објављена у Француској 

1698. године за ту земљу није велика реткост, а није од великог значаја ни за српску 

културу, и постављено је питање уколико приватно лице поседује такву књигу у својој 

личној библиотеци и жели да је трајно изнесе, јер се исељава из земље, зашто би му то 

неко забрањивао и да ли би требало (и могло) да се забрани. 

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

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 старој и реткој библиотечкој грађи 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 старој и реткој библиотечкој грађи, и припремило га за упућивање у званичну Владину 

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

одлучње. 

 

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

се доношењем закона намерава. 

  Министарство културе надлежно је за спровођење овог закона, за његову 

уједначену примену на територији Републике Србије, као и за давање мишљења у вези 

његове примене. 

 



ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ВАЖЕЋЕГ ЗАКОНА О СТАРОЈ И РЕТКОЈ 

БИБЛИОТЕЧКОЈ ГРАЂИ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

 

Реституција старе и ретке библиотечке грађе 

Члан 30. 

Народна библиотека Србије и Библиотека Матице српске покрећу иницијативу за 

реституцију старе и ретке библиотечке грађе отуђене од сопственика по разним основама, у 

сарадњи са надлежним државним органима, и старају се о спровођењу мера реституције. 

 

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. 

 

 

IX. УВОЗ, ИЗВОЗ И ПРОМЕТ 

 

Увоз, ОДНОСНО УНОШЕЊЕ и извоз, ОДНОСНО ИЗНОШЕЊЕ грађе 



Члан 49. 

Стару и ретку библиотечку грађу страног порекла дозвољено је увозити, ОДНОСНО 

УНОСИТИ у складу с међународним конвенцијама и законодавством земље извозника. 

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 ЗАБРАЊЕНО. 

Стара и ретка библиотечка грађа може се ПРИВРЕМЕНО извести, односно 

ПРИВРЕМЕНО изнети у иностранство на основу решења о дозволи ДОЗВОЛЕ за извоз, 

односно за изношење, министарства надлежног за културу, уз претходно прибављено 

мишљење Народне библиотеке Србије, односно Библиотеке Матице српске. 

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 5 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. 

Послове из става 2. 4. овог члана на територији аутономне покрајине, обавља 

надлежни орган аутономне покрајине, као поверени посао. 

 

XI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 56. 

Новчаном казном од 100.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај правно лице 

које је сопственик старе и ретке библиотечке грађе у јавној својини: 

1) ако не омогући вршење стручног надзора (члан 13 );  

2) ако не чува и не одржава грађу (члан 14. тачка 1);  

3) ако не спроводи благовремене мере техничке заштите (члан 14. тачка 2);  

4) ако не обезбеди одговарајући простор и опрему за смештај и заштиту грађе (члан 

14. тачка 3);  

5) ако не именује лице одговорно за заштиту грађе и не ангажује стручну особу за рад 

са грађом (члан 14. тачка 4);  

6) ако не чува грађу као целину, односно збирку или фонд (члан 14. тачка 5);  

7) ако грађу не обради, не класификује и не упише у регистре код одређене 

библиотеке (члан 14. тачка 6);  



8) ако не обавести одређену библиотеку о свим променама стања грађе, најкасније у 

року од 30 дана од дана сазнања о наступању промене (члан 14. тачка 7);  

9) ако не дозволи научна и стручна истраживања, репродукцију и друга снимања, као 

и извођење мера техничке заштите на грађи, и ако у ту сврху по потреби не уступи грађу 

одређеној библиотеци или другим правним лицима (члан 14. тачка 8);  

10) ако не обезбеди доступност грађе јавности у сврху представљања грађе као 

културног наслеђа и не уступи по потреби грађу одређеној библиотеци или другим правним 

лицима (члан 14. тачка 9);  

11) ако не спроводи мере заштите у случају ванредних околности (члан 16 );  

12) ако покуша да извезе или изнесе из земље стару и ретку библиотечку грађу без 

решења о дозволи ДОЗВОЛЕ за извоз, односно за изношење министарства надлежног за 

културу, односно надлежног покрајинског органа (члан 49. ст. 2. и 3 4. И 9).  

Новчаном казном од 20.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог 

члана и одговорно лице у правном лицу и руководилац државног органа који није правно 

лице. 

 

Члан 57. 

Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај сопственик 

старе и ретке библиотечке грађе у приватној својини: 

1) ако не обавести одређену библиотеку о поседовању грађе (члан 22. став 1. тачка 1);  

2) ако не предузме потребне мере за безбедно чување и заштиту грађе (члан 22. став 

1. тачка 2);  

3) ако не среди грађу и не изради њен попис, или се не обрати одређеној библиотеци 

за помоћ уколико сам није у стању да то изврши (члан 22. став 1. тачка 3);  

4) ако не допусти овлашћеном лицу одређене библиотеке преглед грађе и спровођење 

заштитног снимања (члан 22. став 1. тачка 4);  

5) ако не поштује стручне савете одређене библиотеке у вези са вредновањем, 

чувањем и заштитом грађе (члан 22. став 1. тачка 5);  

6) ако покуша да извезе или изнесе из земље стару и ретку библиотечку грађу без 

решења о дозволи ДОЗВОЛЕ за извоз, односно за изношење министарства надлежног за 

културу, односно надлежног покрајинског органа (члан 49. ст. . 2. и 3 4. И 9). 

 

 


