
 

З А К О Н 
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 1. реч: „дистрибутера,” брише се. 

Члан 2.  
У члану 3. после тачке 2) додаје се тачка 2а) која гласи: 

„2а) „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”;”. 

Тачка 12) брише се. 

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

Члан 4.  
У члану 6. став 1. тачка 3) брише се. 

Члан 5.  
У члану 7. став 1. реч „пет” замењује се речју: „шест”, а 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 речи: „или о публикацији која садржи податке који у складу са законом 
представљају тајну” бришу се. 

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

„Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић” доставља се један 
академски примерак публикације.”. 

Члан 6.  
У члану 10. после става 5. додаје се став 6. који гласи: 

„На податке које депозитна библиотека прикупља, чува и користи о 
обавезном примерку публикација примењују се одредбе закона којим се уређује 
заштита података о личности. Подаци се чувају трајно.”. 

Члан 7.  
У члану 11. став 1. тачка 4) речи „један примерак” замењују се речима: „два 

примерка”. 

У ставу 2. тачка 3) тачка се замењује тачком и запетом. 

После тачке 3) додаје се тачка 4) која гласи: 
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„4) један примерак прослеђује у размену водећи рачуна о приоритету 
размене.”. 

Члан 8.  
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 


