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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ 

01 Број: 65 - 3 

13. мај 2002. године 

НОВИ САД 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

БЕОГРАД 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 

8. маја 2002. године утврдила је ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИЗДАВАЊУ ПУБЛИКАЦИЈА, који вам на основу 

члана 132. Пословника Народне скупштине Републике Србије достављамо 

на даљи поступак. 

Поводом утврђеног Предлога закона, Скупштина Аутономне 

Покрајине Војводине одредила је за представника ЧАНАК НЕНАДА, 

председника Скупштине АП Војводине. 

Прилог: Предлог закона. 

СЕКРЕТАР 

НЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 

ија Жеки 



ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИЗДАВАЊУ ПУБЛИКАЦИЈА 

Члан 1. 

у Закону о издавању публикација ("Службени гласник Републике 

Србије број 37/91) у члану 7. у ставу 2. у првој рече ници иза речи: "Народна 
библиотека Србије" тачка се замењује запетом и додају се речи: "односно 

Библиотека Матице српске у Новом Саду за издаваче са седиштем на територији 

Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: Покрајина)." У истом ставу у 

другој реченици иза речи: "пре штампања" тачка се замењује запетом и додају се 

речи: "а издавач са седиштем на територији Покрајине Библиотеци Матице српске 

у Новом Саду." 

у ставу 3. иза речи "ревизије" тачка се замењује запетом и додају се 
речи: "а издавач са седиштем на територији Покрајине Библиотеци Матице српске 

у Новом Саду . " 

Члан 2. 

у члану 8. у ставу 1. тачка 1. иза речи: "Народној библиотеци Србије" 
додају се речи : "односно Библиотеци Матице српске у Новом Саду". 

Члан 3. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

"Службеном гласнику Републике Србије". 
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Образложење 

1. Уставни основ за доношење закона 

Материјално - правни основ за доношење закона садржан је у одредбама 

члана 71. став 2. Устава Републике Србије, а формално - правни основ у члану 73. 
став 1. тачка 2. Устава Републике Србије. 

Сагласно члану 80. став 2. У става Републике Србије, Скупштина 

Аутономне Покрајине Војводине има право предлагања закона, па сходно томе и 

измена и допуна важећих закона. 

2. Разлози за доношење закона 

Уставом Републике Србије, одредбом члана 71. став 2. прописано је да се у 
Републици Србији може поверити извршавање закона и осталих прописа и општих 

аката из оквира права и дужности Републике Србије другим органима и 

организацијама, с тим што су републички органи одговорни за њихово 

извршавање. 

Из ове одредбе произилази да је Република Србије у области издавачке 

делатности, као делатности од општег интереса, могла поверити извршавање 

појединих одредаба Закона о издавању публикација и органима и организацијама 

на територији Покрајине, с тим што су републички органи одговорни за њихово 

извршавање. 

Међутим, Законом о издавању публикација, ниједан од послова из ове 

области није поверен покрајинским органима и организацијама односно 

установама које врше јавна овлашћења. 

Центализацијом свих надлежности у области идавачке делатности у 

републичким органима и организацијама, односно установама које врше јавна 

овлашћења, без учешћа органа и установа Покрајине, отежано је и успорено 

обављање одређених послова у оквиру ове делатности. 

У циљу децентрализације надлежности и бржег, економичнијег и 

рационалнијег извршавања обавеза утврђених законом, неопходно је да се 

Библиотеци Матице српске у Новом Саду повери израда каталоmког записа 

књига (СIР), које објављују издавачи на територији Покрајине. Овај 

каталоmки запис је до сада израђивала Народна библиотека Србије за 

издаваче на целој територији Републике Србије. 

Поверавањем ове надлежности Библиотеци Матице српске у Новом Саду, 

и издавачима и штампаријама би се олакшало извршавање обавеза прописаних 

законом у вези са достављањем штампаног отиска књиге и сваке накнадне измене у 

књизи, односно публикацији, ради израде каталошког записа, јер је већини 

издавача и штампарија седиште у Новом Саду. 

Осим тога, Библиотека Матице српске у Новом Саду, као најстарија 

библиотека у земљи од националног значаја, по броју публикација друга у земљи, 

са највећом збирком старе и ретке књиге и са највећим електронским каталогом у 
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земљи је и стручно оспособљена да израђује каталошки запис књига према 
међународним стандардима. 

3. Образложење појединачних правних решења у закону 

Члан 1. 

Допуна у члану 7. ставу 2. у првој реченици је предложена ради 

децентрализације надлежности републичких органа и установа и поверавања 

Библиотеци Матице српске у Новом Саду послова израђивања каталишког записа 

књига (CIP), које објављују издавачи на територији Покрајине. Овај каталошки 
запис је до сада израђивала Народна библиотека Србије за издаваче на целој 

територији Републике Србије. 

Допуном друге рече нице у ставу 2. је утврђено даје издавач са седиштем 
на територији Покрајине дужан да достави Библиотеци Матице српске у Новом 

Саду сваку накнадни измену у публикацији, по добијеном каталошком запису , пре 

штампања. 

у ставу 3. је утврђена дужност издавача на територији Покрајине да 
достави Библиотеци Матице српске у Новом Саду комплетан штампани отисак, 

после ревизије, ради израде каталошког записа. 

Члан 2. 

Предложена допуна члана 7. повлачи за собом и допуну члана 8. закона у 
одељку "III КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ", јер је предузеће и установа, која се бави 

издавачком делатношћу на територији Покрајине, обавезна да Библиотеци Матице 

српске у Новом Саду достави комплетан штампани отисак ради израде каталошког 

записа, а уколико то не учини чини прекршај и подлеже кажњавањ у. 

4. Процена износа финансијских средстава потребних за спровођење закона 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна средства у 

буџету Покрајине, односно буџету Републике Србије, већ само планирана средства 

у буџету Републике Србије за вршење овог јавног овлашћења пренети за обављање 

послова израде каталошког записа књига према међународним стандардима, 

Библиотеци Матице српске у Новом Саду. 

За обављање наведеног посла потребно је ангажовати једног радника са 

високом стручном спремом - библиотекара, чији износ бруто плате на годишњем 

нивоу износи 240.000,00 динара, док трошкови израде каталошког записа књига на 
годишњем нивоу износе 20.000,00 динара. 

Укупна средства потребна за спровођење овог закона износе 260.000,00 
динара. 
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ЗАКОН 

О ИЗДАВАЊУ ПУБЛИКАЦИЈА 

(пречишћен текст чланова Закона за које се предлажу измене) 

II ИЗДАВАЊЕ ПУБЛИКАЦИЈА 

Члан 7. 

Међународни стандардни број кљиге (ISBN) одређује Југословенски 

библиографски институт. 

Издавач је дужан да на свакој књизи одштампа каталошки запис (CIP) 
који према међународним стандардима израђује Народна библиотека Србије, 

односно Библиотека Матице српске у Новом Саду за издаваче са седиштем на 

територији Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: Покрајина). 

Сваку накнадну измену у публикацији, по добијеном каталошком запису издавач је 

дужан да достави Народној библиотеци Србије пре штампања, а издавач са 

седиштем на територији Покрајине Библиотеци Матице српске у Новом Саду. 

Ради израде каталошког записа издавач књиге дужан је да Народној 

библиотеци Србије достави комплетан штампарски отисак после ревизије, а 

издавач са седиштем на територији Покрајине Библиотеци Матице српске у 

Новом Саду. Каталошки запис, издвојен из осталих података, штампаће се 

графички уочљиво у неизмењеном облику . 

П! КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 8. 

Новчаном казном од 100.000 динара казниће се за прекршаЈ 
предузеће и установа: 

1. ако не достави Народној библиотеци Србије односно Библиотеци 
матице српске у Новом Саду комплетан штампарски отисак ради израде 

каталошког записа (члан 7) и 
2. ако на публикацији не означи све податке из члана 6. 
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Новчаном казном од 10.000 динара казниће се за прекршај из става 1. 
овог члана и одговорно лице у предузећу и установи. 

Новчаном казном од 50.000 динара казниће се за прекршај из става 1. 
тачка 2. овог члана и грађани који самостално издају публикације . 
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