
ПРЕДЛОГ 

З А К О Н  

О ИЗМЕНИ ЗАКОНА О БИБЛИОТЕЧКО-
ИНФОРМАЦИОНОЈ ДЕЛАТНОСТИ 

Члан 1. 

У Закону о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник 
РС”, број 52/11), у члану 17. став 6. речи: „три године” замењују се речима: „пет 
година”. 

Члан 2. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије”. 
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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. 

 
II. Разлози за доношење закона 

 
До доношења Закона о библиотечко-информационој делатности, ова 

област културе је била уређена Законом о библиотечкој делатности 
(„Службени гласник РС”, бр. 34/94 и 101/95). Доношење новог закона о 
библиотечко-информационој делатности наметнула је потреба за 
побољшањем и унапређивањем тадашњег нормативног оквира, како би се 
омогућио развој библиотечко-информационе делатности, напредак 
библиотека у стручном смислу, као и заштита и сигурност библиотека у 
институционалном смислу. Непосредан повод за доношење овог закона била 
је тежња да се постојећа нормативна решења у области библиотечко-
информационе делатности усагласе са међународним и европским 
стандардима у овој области, посебно са новим информационим окружењем 
које је знатно измењено у односу на период када је донет претходни Закон. 

Разлози за доношење ове измене закона се односи на обавезу 
усаглашавања овог закона са Законом о култури у контексту дела закона 
којим се регулишу услови за избор директора библиотеке. 

 
III. Основни правни институти и појединачна решења 

 
Члан 1. Овим чланом се утврђује да се за директора библиотеке 

именује лице које има високо образовање и најмање пет године радног 
искуства у култури и које испуњава друге услове утврђене статутом 
библиотеке.  

 
Члан 2. Овим чланом регулише се време ступања на снагу закона. 

 
IV. Процена финансијских средстава потребних за спровођење 

закона 
 
За спровођење овог закона нису потребна буџетска средства.  
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДБЕ КОЈА СЕ МЕЊА 
 

Директор 
Члан 17. 

 
Библиотеком руководи директор. 
Директора библиотеке именује и разрешава оснивач, на предлог 

управног одбора, а на основу претходно спроведеног јавног конкурса, на четири 
године, с могућношћу да поново буде именован. 

Директора библиотеке која обавља матичне функције именује министар 
надлежан за културу, односно надлежни орган аутономне покрајине, уз 
сагласност руководиоца Народне библиотеке Србије. 

Надлежни орган аутономне покрајине посао из става 3. овог члана 
обавља као поверени. 

На именовање, односно разрешење директора библиотеке сагласност 
даје директор библиотеке која обавља матичне функције за ту библиотеку. 

За директора библиотеке именује се лице које има високо образовање и 
најмање три године ПЕТ ГОДИНА радног искуства у култури и које испуњава 
друге услове утврђене статутом библиотеке. 

Спровођење конкурса и именовање директора библиотеке, именовање 
вршиоца дужности директора, његове надлежности и друго, врши се на начин и 
по поступку прописаним одредбама закона којим се уређује област културе. 
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
1. Овлашћени предлагач прописа: Влада  

Обрађивач: Министарство културе и информисања 
 
2. Назив прописа 
 Предлог закона о измени Закона о библиотечко-информационој 
делатности 

Draft Law on Amendment to the Law on Library and Information Activities 
 
3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са 
једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник РС”, број 
83/08) (у даљем тексту: Споразум): 
 
а) Одредба Споразума која се односи на нормативну садржину прописа, 

НЕМА 
 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума, 

НЕМА 
 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума, 

НЕМА 
 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које 
произлазе из наведене одредбе Споразума, 

НЕМА 
 
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске 
уније. 

НЕМА 
 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 
 
а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима, 

НЕ 
 
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености 
са њима, 

НЕ 
 
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађенoст са њима, 

НЕ 
 
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност, 

НЕ 
 
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније. 

НЕ 
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5.  Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у материји коју 
регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни извори права 
Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност, потребно је 
образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно попуњавати Табелу 
усклађености прописа. Табелу усклађености није потребно попуњавати и 
уколико се домаћим прописом не врши пренос одредби секундарног извора 
права Европске уније већ се искључиво врши примена или спровођење неког 
захтева који произилази из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом 
одлуке о изради стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 
4. Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе директиве).   
 

Материја уређења предметне области није предмет примарног или 
секундарног извора права Европске уније. 
 
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени на 
српски језик? 
 
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније? 

НЕ 
 
8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа и 
њихово мишљење о усклађености. 

У изради прописа нису учествовали домаћи или страни консултанти и 
пропис није био предмет консултација са Европском унијом. 
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	Члан 17.


