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Ре ги стри 

Члан 2.
За ка те го ри са ну ста ру и рет ку би бли о теч ку гра ђу во де се, у 

скла ду са За ко ном о ста рој и рет кој би бли о теч кој гра ђи, сле де ћи 
ре ги стри: Цен трал ни ре ги стар ка те го ри са не ста ре и рет ке би бли-
о теч ке гра ђе у Ре пу бли ци Ср би ји, Ре ги стар ка те го ри са не ста ре и 
рет ке би бли о теч ке гра ђе у АП Вој во ди ни и Ре ги стар ка те го ри са не 
ста ре и рет ке би бли о теч ке гра ђе у је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве. 
(у да љем тек сту: Ре ги стар).

На чин во ђе ња Ре ги стра 

Члан 3.
Ре ги стар се во ди у елек трон ском и штам па ном об ли ку.
Ре ги стар са свим по да ци ма о ка те го ри са ној ста рој и рет кој 

би бли о теч кој гра ђи, фор ма та 50 x 35 cm, штам па се на трај ном па-
пи ру, по ве зу је се у књи гу, про ши ва се јем стве ни ком и пе ча ти. Ка-
те го ри са на ста ра и рет ка би бли о теч ка гра ђа у Ре ги стру озна ча ва 
се ред ним бро јем од 1 до 300, а на сва кој стра ни во ди се по де сет 
је ди ни ца.

На на слов ној стра ни књи ге на ла зи се на зив Ре ги стра, број 
књи ге Ре ги стра, на зив и се ди ште би бли о те ке ко ја во ди Ре ги стар.

Књи га Ре ги стра ми кро фил му је се, ко пи ра се у два при мер ка 
и чу ва се трај но.

По да ци ко ји се уно се у Ре ги стар

Члан 4.
У Ре ги стар се уно се  по да ци о ка те го ри са ној ста рој и рет кој 

би бли о теч кој гра ђи сле де ћим ре до сле дом: ред ни број, да тум упи-
са у Ре ги стар, на зив де ла, аутор, вре ме и ме сто на стан ка, од но сно 
из да ња, из да вач и  штам пар, вр ста ма те ри ја ла на ко јем је де ло пи-
са но или штам па но, по вез, је зик, фор мат или ве ли чи на де ла, број 
ли сто ва или стра на, број при ме ра ка, ме ре тех нич ке за шти те, име 
соп стве ни ка кул тур ног до бра, број гла си ла у ко јем је об ја вљен акт 
о про гла ше њу кул тур ног до бра и вр ста кул тур ног до бра, пот пис 
ли ца од ре ђе ног за во ђе ње Ре ги стра и на по ме на. 

Пра те ћа до ку мен та ци ја уз Ре ги стар

Члан 5.
Уз Ре ги стар се обра зу је и чу ва сле де ћа до ку мен та ци ја:
1) би бли о граф ско-ка та ло шки опис ка те го ри са не ста ре и рет-

ке би бли о теч ке гра ђе; 
2) ми кро филм и ди ги тал на ко пи ја ка те го ри са не ста ре и рет ке 

би бли о теч ке гра ђе;
3) фо то гра фи је или цр те жи укра сних де та ља ка те го ри са не 

ста ре и рет ке би бли о теч ке гра ђе;
4) опис из ве де них кон зер ва тор ских или ре ста у ра тор ских ра-

до ва на ка те го ри са ној ста рој и рет кој би бли о теч кој гра ђи;
5) акт о про гла ше њу ка те го ри са не ста ре и рет ке би бли о теч ке 

гра ђе за кул тур но до бро;
6) бе ле шка о ис прав ка ма по да та ка о ка те го ри са ној ста рој и 

рет кој би бли о теч кој гра ђи;
7) по да ци и до ку мен ти о на бав ци ка те го ри са не ста ре и рет ке 

би бли о теч ке гра ђе;
8) по да ци о про ме ни соп стве ни ка;
9) акт о бри са њу ка те го ри са не ста ре и рет ке би бли о теч ке гра-

ђе из Ре ги стра. 

Обра зо ва ње Ре ги стра

Члан 6.
Обра зо ва ње Ре ги стра ове ра ва се пе ча том и пот пи сом ру ко во-

ди о ца би бли о те ке.

Еви ден ти ра ње гра ђе ко ја се чу ва ван би бли о те ке

Члан 7. 
Ако се ка те го ри са на ста ра и рет ка би бли о теч ка гра ђа чу ва 

ван би бли о те ке, у Ре ги стар се упи су је ме сто где се на ла зи, име и 
адре са соп стве ни ка, од но сно прав ног ли ца ко је упра вља ка те го ри-
са ном ста ром и рет ком би бли о теч ком гра ђом и основ др жа ња ка те-
го ри са не ста ре и рет ке би бли о теч ке гра ђе. 

Бри са ње ка те го ри са не ста ре и рет ке би бли о теч ке гра ђе  
из Ре ги стра

Члан 8.
Бри са ње ка те го ри са не ста ре и рет ке би бли о теч ке гра ђе из Ре-

ги стра вр ши се та ко што се пре цр та ва ју сви по да ци о тој пу бли ка-
ци ји, а ли це од ре ђе но за во ђе ње Ре ги стра у ру бри ци: „на по ме на” 
упи су је на осно ву ког ак та и ка да је из вр ше но бри са ње. 

Бри са ње ове ра ва ру ко во ди лац би бли о те ке пот пи сом и пе ча-
том би бли о те ке.

Оба ве ште ње о бри са њу из ста ва 1. овог чла на до ста вља се 
На род ној би бли о те ци Ср би је, од но сно за АП Вој во ди ну Би бли о-
те ци Ма ти це срп ске.

Сту па ње на сна гу

Члан 9.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у ,,Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Број 110-00-00059/2012-02
У Бе о гра ду, 1. мар та 2013. го ди не

Ми ни стар,
Бра ти слав Пет ко вић, с.р.

959
На oснову чланa 48. став 7. За ко на о би бли о теч ко-ин фор ма-

ци о ној де лат но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 52/11),
Ми ни стар кул ту ре и ин фор ми са ња до но си

П РА  В И Л  Н И К

о бли жим усло ви ма за сти ца ње ви ших струч них зва ња 
у би бли о теч коин фор ма ци о ној де лат но сти

Са др жи на Пра вил ни ка

Члан 1.
Овим пра вил ни ком утвр ђу ју се бли жи усло ви за сти ца ње ви-

ших струч них зва ња у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти.

Ви ша струч на зва ња

Члан 2.
Ви ша струч на зва ња у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но-

сти су: са мо стал ни књи жни чар, са мо стал ни тех ни чар кон зер ва тор, 
са мо стал ни ви ши књи жни чар, са мо стал ни ви ши тех ни чар кон-
зер ва тор, ви ши би бли о те кар, ви ши би бли о граф, ви ши ар хе о граф, 
ви ши ин фор ма тор, ви ши до ку мен та ри ста, ви ши кон зер ва тор, би-
бли о те кар са вет ник, би бли о граф са вет ник, ар хе о граф са вет ник, 
ин фор ма тор са вет ник, до ку мен та ри ста са вет ник, кон зер ва тор 
са вет ник, ви ши ди пло ми ра ни би бли о те кар, ви ши ди пло ми ра ни 
би бли о граф, ви ши ди пло ми ра ни ар хе о граф, ви ши ди пло ми ра ни 
ин фор ма тор, ви ши ди пло ми ра ни до ку мен та ри ста, ви ши ди пло ми-
ра ни кон зер ва тор, ди пло ми ра ни би бли о те кар са вет ник, ди пло ми-
ра ни би бли о граф са вет ник, ди пло ми ра ни ар хе о граф са вет ник, ди-
пло ми ра ни ин фор ма тор са вет ник, ди пло ми ра ни до ку мен та ри ста 
са вет ник и ди пло ми ра ни кон зер ва тор са вет ник.

Са мо стал ни књи жни чар

Члан 3.
Бли жи усло ви за сти ца ње струч ног зва ња са мо стал ног књи-

жни ча ра су:
1) сте че но зва ње књи жни ча ра;
2) рад но ис ку ство од нај ма ње пет на ест го ди на на сло же ни јим 

по сло ви ма у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти од да на сти-
ца ња зва ња из ста ва 1. тач ка 1) овог чла на;

3) ми шље ње ма тич не ко ми си је;
4) пре по ру ка ру ко во ди о ца уста но ве у ко јој су ана ли зи ра ни и 

оце ње ни струч ност, ква ли тет и рад ни учи нак кан ди да та.
Бли жи усло ви из ста ва 1. овог чла на сход но се при ме њу ју и 

на сти ца ње зва ња са мо стал ног тех ни ча ра кон зер ва то ра.
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Члан 4.
Бли жи усло ви за сти ца ње струч ног зва ња са мо стал ног ви шег 

књи жни ча ра су:
1) сте че но зва ње ви шег књи жни ча ра;
2) рад но ис ку ство од нај ма ње се дам го ди на у би бли о теч ко-

ин фор ма ци о ној де лат но сти од да на сти ца ња зва ња из ста ва 1. тач-
ка 1) овог чла на;

3) нај ма ње де сет бо до ва из две раз ли чи те гру пе пре ма Бо дов-
ној ли сти на осно ву ко је се вр ши вред но ва ње об ја вље них струч-
них ра до ва из обла сти би бли о те кар ства и ин фор ма ци о них на у ка и 
дру гих струч них ак тив но сти (у да љем тек сту: Бо дов на ли ста), од 
да на сти ца ња зва ња из ста ва 1. тач ка 1) овог чла на. 

4) ми шље ње ма тич не ко ми си је;
5) пре по ру ка ру ко во ди о ца уста но ве у ко јој су ана ли зи ра ни и 

оце ње ни струч ност, ква ли тет и рад ни учи нак кан ди да та по зна ва-
ње и спо соб ност при ме не основ них пра ви ла стру ке.

Бо дов на ли ста из ста ва 1. тач ка 3) овог пра вил ни ка од штам-
па на је уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

Бли жи усло ви из ста ва 1. овог чла на сход но се при ме њу ју и 
на сти ца ње зва ња са мо стал ног ви шег тех ни ча ра кон зер ва то ра.

Ви ши би бли о те кар

Члан 5.
Бли жи усло ви за сти ца ње струч ног зва ња ви шег би бли о те-

ка ра су:
1) сте че но зва ње би бли о те ка ра; 
2) зна ње јед ног свет ског је зи ка;
3) рад но ис ку ство од нај ма ње се дам го ди на у би бли о теч ко-

ин фор ма ци о ној де лат но сти од да на сти ца ња зва ња из ста ва 1. тач-
ка 1) овог чла на;

4) нај ма ње де сет бо до ва из две раз ли чи те гру пе пре ма Бо дов-
ној ли сти од да на сти ца ња зва ња из ста ва 1. тач ка 1) овог чла на;

5) ми шље ње ма тич не ко ми си је;
6) пре по ру ка ру ко во ди о ца уста но ве у ко јој су ана ли зи ра ни и 

оце ње ни струч ност, ква ли тет и рад ни учи нак кан ди да та;
7) по зна ва ње ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не тех но ло ги је.
Бли жи усло ви из ста ва 1. овог чла на сход но се при ме њу ју и 

на сти ца ње зва ња ви шег би бли о гра фа, ви шег ар хе о гра фа, ви шег 
ин фор ма то ра, ви шег до ку мен та ри сте и ви шег кон зер ва то ра. 

Би бли о те кар са вет ник 

Члан 6.
Бли жи усло ви за сти ца ње струч ног зва ња би бли о те ка ра са-

вет ни ка су:
1) сте че но зва ње ви шег би бли о те ка ра;
2) рад но ис ку ство од нај ма ње пет го ди на у би бли о теч ко-ин-

фор ма ци о ној де лат но сти од да на сти ца ња зва ња из ста ва 1. тач ка 1) 
овог чла на;

3) нај ма ње 20 бо до ва из три раз ли чи те гру пе пре ма Бо дов ној 
ли сти од да на сти ца ња зва ња из ста ва 1. тач ка 1) овог чла на;

4) ми шље ње ма тич не ко ми си је;
5) пре по ру ка ру ко во ди о ца уста но ве у ко јој су ана ли зи ра ни и 

оце ње ни струч ност, ква ли тет и рад ни учи нак кан ди да та.
Бли жи усло ви из ста ва 1. овог чла на сход но се при ме њу ју и 

на сти ца ње зва ња би бли о гра фа са вет ни ка, ар хе о гра фа са вет ни ка, 
ин фор ма то ра са вет ни ка, до ку мен та ри сте са вет ни ка и кон зер ва то-
ра са вет ни ка.

Ви ши ди пло ми ра ни би бли о те кар 

Члан 7
Бли жи усло ви за сти ца ње струч ног зва ња ви шег ди пло ми ра-

ног би бли о те ка ра су:
1) сте че но зва ње ди пло ми ра ног би бли о те ка ра;
2) зна ње јед ног свет ског је зи ка;
3) рад но ис ку ство у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти 

од да на сти ца ња зва ња ди пло ми ра ног би бли о те ка ра од нај ма ње:
 – пет го ди на;
 – две го ди не за кан ди да те ко ји има ју док то рат на у ка из обла-

сти би бли о те кар ства и ин фор ма ци о них на у ка, из ар хе о гра фи је, за-
шти те кул тур них до ба ра и до ку мен та ци о не обла сти;

 – три го ди не за кан ди да те ко ји има ју ака дем ско зва ње ма ги-
стра или ма сте ра из обла сти би бли о те кар ства и ин фор ма ци о них 
на у ка, из ар хе о гра фи је, за шти те кул тур них до ба ра и до ку мен та ци-
о не обла сти;

 – че ти ри го ди не за кан ди да те ко ји има ју струч ни на зив спе ци-
ја ли сте из обла сти би бли о те кар ства и ин фор ма ци о них на у ка, из ар-
хе о гра фи је, за шти те кул тур них до ба ра и до ку мен та ци о не обла сти;

 – три го ди не за кан ди да те ко ји има ју док то рат на у ка из дру-
гих обла сти;

 – че ти ри го ди не за кан ди да те ко ји има ју ака дем ско зва ње ма-
ги стра или ма сте ра из дру гих обла сти;

4) нај ма ње де сет бо до ва из две раз ли чи те гру пе пре ма Бо дов-
ној ли сти од да на сти ца ња зва ња из ста ва 1. тач ка 1) овог чла на;

5) ми шље ње ма тич не ко ми си је;
6) пре по ру ка ру ко во ди о ца уста но ве у ко јој су ана ли зи ра ни и 

оце ње ни струч ност, ква ли тет и рад ни учи нак кан ди да та;
7) до каз о по зна ва њу ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не тех но-

ло ги је (ECDL и дру ге по твр де и сер ти фи ка ти о по зна ва њу ра да на 
ра чу на ру, ли цен ца за рад с елек трон ским ин фор ма ци о ним из во ри-
ма и ба за ма по да та ка и сл.).

Бли жи усло ви из ста ва 1. овог чла на сход но се при ме њу ју и 
на сти ца ње зва ња ви шег ди пло ми ра ног би бли о гра фа, ви шег ди пло-
ми ра ног ар хе о гра фа, ви шег ди пло ми ра ног ин фор ма то ра, ви шег ди-
пло ми ра ног до ку мен та ри сте и ви шег ди пло ми ра ног кон зер ва то ра. 

Ди пло ми ра ни би бли о те кар са вет ник 

Члан 8.
Бли жи усло ви за сти ца ње струч ног зва ња ди пло ми ра ног би-

бли о те ка ра са вет ни ка су: 
1) сте че но зва ње ви шег ди пло ми ра ног би бли о те ка ра;
2) рад но ис ку ство од нај ма ње пет го ди на у би бли о теч ко-ин-

фор ма ци о ној де лат но сти од да на сти ца ња зва ња из ста ва 1. тач ка 1) 
овог чла на;

3) нај ма ње 20 бо до ва из три раз ли чи те гру пе пре ма Бо дов ној 
ли сти од да на сти ца ња зва ња из ста ва 1. тач ка 1) овог чла на;

4) ми шље ње ма тич не ко ми си је;
5) пре по ру ка ру ко во ди о ца уста но ве у ко јој су ана ли зи ра ни и 

оце ње ни струч ност, ква ли тет и рад ни учи нак кан ди да та.
Бли жи усло ви из ста ва 1. овог чла на сход но се при ме њу ју и 

на сти ца ње зва ња ди пло ми ра ног би бли о гра фа са вет ни ка, ди пло-
ми ра ног ар хе о гра фа са вет ни ка, ди пло ми ра ног ин фор ма то ра са вет-
ни ка, ди пло ми ра ног до ку мен та ри сте са вет ни ка и ди пло ми ра ног 
кон зер ва то ра са вет ни ка. 

Пре ста нак ва же ња ра ни јег про пи са

Члан 9.
Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи 

Пра вил ник о бли жим усло ви ма за сти ца ње зва ња ли ца ко ја оба-
вља ју струч не по сло ве у би бли о те ци („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
63/94 и 18/97).

Сту па ње на сна гу

Члан 10.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Број 110-00-00052/2012-02
У Бе о гра ду, 6. мар та 2013. го ди не

Ми ни стар,
Бра ти слав Пет ко вић, с.р.

БО ДОВ НА ЛИ СТА

об ја вље них струч них ра до ва из обла сти би бли о те кар ства  
и ин фор ма ци о них на у ка и дру гих струч них ак тив но сти

I. ГРУ ПА

Струч ни рад у ка те го ри са ном до ма ћем ча со пи су (1,5 бо до ва)
Струч ни рад у до ма ћем ча со пи су (1 бод)
Струч ни при лог у до ма ћем ча со пи су (0,5 бо до ва)
Струч ни рад у во де ћем ме ђу на род ном на уч ном ча со пи су (5 

бо до ва)
Струч ни рад у ка те го ри са ном ме ђу на род ном ча со пи су (3 бо да)
Струч ни при лог у ме ђу на род ном ча со пи су (1 бод)
Струч ни при лог у збор ни ку са до ма ћег струч ног ску па (0,5 

бо до ва)
 Струч ни рад у збор ни ку са до ма ћег струч ног ску па об ја вљен 

у це ли ни (2 бо да)
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Струч ни при лог у збор ни ку са ме ђу на род ног струч ног ску па 
(1 бод)

Струч ни рад у збор ни ку са ме ђу на род ног ску па об ја вљен у 
це ли ни (3 бо да)

Струч ни рад у збор ни ку са ме ђу на род ног ску па об ја вљен у 
це ли ни на не ком од свет ских је зи ка (4 бо да)

Струч но пре да ва ње по по зи ву, на ме ђу на род ном ску пу об ја-
вље но у це ли ни (4 бо да)

Струч ни рад или по гла вље у до ма ћој струч ној мо но граф ској 
пу бли ка ци ји (3 бо да)

Струч ни рад или по гла вље у ме ђу на род ној струч ној мо но-
граф ској пу бли ка ци ји (5 бо до ва)

Ори ги нал на струч на мо но граф ска пу бли ка ци ја (8 бо до ва)
Би бли о гра фи ја као оме ђе на или кон ти ну ал на пу бли ка ци ја (4 

бо да)
Уре ђи ва ње, при ре ђи ва ње и ре дак ци ја мо но гра фи је (2 бо да)
Об ја вље на ре цен зи ја мо но граф ске пу бли ка ци је (1 бод)
Са рад ња у из ра ди би бли о гра фи ја, ен ци кло пе ди ја, лек си ко на 

и реч ни ка (1 бод)

II. ГРУ ПА
При пре ма и по став ка аутор ске те мат ске из ло жбе (фи зич ке 

или вир ту ел не) са ка та ло гом-мо но гра фи јом (4 бо да)

III. ГРУ ПА
Пре вод струч ног при ло га у до ма ћем ча со пи су (0,5 бо до ва)
Пре вод струч ног ра да у до ма ћем ча со пи су (1 бод)
Пре вод струч не мо но граф ске пу бли ка ци је (3 бо да)
Пре вод ме ђу на род ног стан дар да (3 бо да)
Пре вод по гла вља ме ђу на род ног стан дар да (1 бод)

IV. ГРУ ПА
За уре ђи ва ње ка те го ри са них до ма ћих струч них ча со пи са (1 бод)
За члан ство у уред ни штву ме ђу на род ног струч ног ча со пи са 

(2 бо да)
За во ђе ње струч ног до ма ћег про јек та (2 бо да)
За во ђе ње струч ног ме ђу на род ног про јек та (4 бо да)
За ор га ни за ци ју до ма ћег струч ног ску па (1 бод)
За ор га ни за ци ју ме ђу на род ног струч ног ску па (2 бо да)

V. ГРУ ПА
За из ра ду пла на и про гра ма струч них пре да ва ња, се ми на ра, 

ра ди о ни ца и кур се ва за ино ва ци ју зна ња или ин фор ма ци о но опи-
сме ња ва ње струч ња ка и ста нов ни штва (2 бо да)

За одр жа ва ње пре ма сва ком по себ ном про гра му струч них 
пре да ва ња, се ми на ра, ра ди о ни ца и кур се ва за ино ва ци ју зна ња или 
ин фор ма ци о но опи сме ња ва ње струч ња ка и ста нов ни штва (1 бод)

Струч но пре да ва ње по по зи ву у на уч ним, обра зов ним и кул-
тур ним ин сти ту ци ја ма у зе мљи (1,5 бо до ва)

Струч но пре да ва ње по по зи ву у на уч ним, обра зов ним и кул-
тур ним ин сти ту ци ја ма ван зе мље (3 бо да)

VI. ГРУ ПА
Рад у управ ним те ли ма до ма ћих струч них ор га ни за ци ја (1 бод)
Рад у управ ним те ли ма ме ђу на род них струч них ор га ни за ци ја 

(2 бо да)
Рад у струч ним те ли ма на на ци о нал ним ни воу (1 бод)
Рад у струч ним те ли ма на ме ђу на род ном ни воу (2 бо да)

VII. ГРУ ПА
Из ра да би бли о теч ког си стем ског софт ве ра, пор та ла, ба зе по-

да та ка и сл. (3 бо да)
До пу не или уна пре ђе ње по сто је ћег софт ве ра са при ме ном у 

би бли о те кар ству (2 бо да)
Из ра да јед но став ни јих би бли о теч ких апли ка ци ја (1 бод)

VI II. ГРУ ПА
Са мо стал но кре и ра ње ком плет ног ка та ло шко би бли о граф-

ског за пи са у eлек тронској ба зи по да та ка (1.000 за пи са 1 бод  – 
мак си мал но 3 бо да) 

Ре дак ци ја ка та ло шко би бли о граф ских за пи са у елек трон ској 
ба зи по да тка (1.000 за пи са 0,5 бо до ва  – мак си мал но 1,5 бо до ва)

На по ме не:
 – Бо ду ју се са мо они струч ни ра до ви и ак тив но сти за ко је се 

при ло же пи сме ни до ка зи.
 – Уко ли ко рад има до три ауто ра, сви ма се при зна је исти број 

бо до ва.

 – Уко ли ко рад има ви ше од три ауто ра, број бо до ва се де ли 
са бро јем ауто ра и сва ком ауто ру се при зна је та ко из ра чу нат број 
бо до ва.

 – Елек трон ска из да ња као што су елек трон ска мо но граф ска 
пу бли ка ци ја, елек трон ски ча со пис или струч ни сајт са ре дак ци-
јом, бо ду ју се на исти на чин као и штам па на из да ња.
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На осно ву чла на 5. Уред бе о усло ви ма и на чи ну под сти ца ња про-

из вод ње и продaје трак то ра и при кључ них ма ши на за трак то ре у Ре-
пу бли ци Ср би ји у 2013. го ди ни („Слу жбе ни гла сник РС”, број 14/13), 

Ми ни стар фи нан си ја и при вре де до но си

П РА  В И Л  Н И К 

о на чи ну под сти ца ња про из вод ње и про да је трак то ра  
и при кључ них ма ши на за трак то ре у Ре пу бли ци Ср би ји 

у 2013. го ди ни

Члан 1.
Овим пра вил ни ком бли же се про пи су је на чин под сти ца ња 

про из вод ње и про да је но вих трак то ра и но вих при кључ них ма ши-
на за трак то ре (у да љем тек сту: при кључ них ма ши на) у Ре пу бли ци 
Ср би ји у 2013. го ди ни. 

Члан 2. 
Ра ди оства ри ва ња пра ва на под сти ца ње про из вод ње трак то ра 

и при кључ них ма ши на за трак то ре у 2013. го ди ни у скла ду са Уред-
бом о усло ви ма и на чи ну под сти ца ња про из вод ње и про да је трак то-
ра и при кључ них ма ши на за трак то ре у Ре пу бли ци Ср би ји у 2013. 
го ди ни („Слу жбе ни гла сник РС”, број 14/13), Ми ни стар ство фи нан-
си ја и при вре де (у да љем тек сту: Ми ни стар ство) вр ши ће аван сно 
пла ћа ње про из во ђа чи ма трак то ра и/или при кључ них ма ши на у Ре-
пу бли ци Ср би ји у ра та ма, сра змер но ди на ми ци про из вод ње и про-
да је но вих трак то ра и/или при кључ них ма ши на, с тим да се ис пла та 
пр ве аван сне ра те одо бра ва, на осно ву под не тог зах те ва про из во ђа-
ча, до из но са прав да ња утро шка сред ста ва ис пла ће них у 2012. го ди-
ни, а нај ви ше до 100.000.000 ди на ра укуп но свим про из во ђа чи ма. 

Члан 3.
Под сти ца ње про из вод ње и про да је про из во да из чла на 1. 

овог пра вил ни ка спро во ди се ума ње њем ма ло про дај не це не код 
про из во ђа ча без ПДВ-a за: 

1) 25%, за трак то ре ја чи не до 40kW; 
2) 20% за при кључ не ма ши не и то:
(1) пне у мат ске се ја ли це за око па ви не (со ја, сун цо крет, ку ку-

руз и ше ћер на ре па);
(2) јед но ред ни и дво ред ни бе ра чи ку ку ру за;
(3) ци стер не за осо ку и на вод ња ва ње за пре ми не 2,4 и 3,2 m3;
(4) јед но о со вин ске при ко ли це но си во сти 3, 3,5 и 4t; 
(5) рас ту ра чи ђу бри ва но си во сти 4t;
(6) се ја ли це за се тву стр них жи та ши ри не рад ног за хва та 2 

и 3m;
3) 21%, за трак то ре ја чи не пре ко 40kW.
У слу ча ју да се про из во ди из чла на 1. овог пра вил ни ка про-

да ју пре ко овла шће них ди стри бу те ра, од но сно ди лер ске мре же це-
на не мо же би ти ве ћа од це не из ста ва 1. овог чла на.

Про из во ђа чи трак то ра и/или при кључ них ма ши на до ста вља-
ју Ми ни стар ству из вод из це нов ни ка у ди на ри ма у скла ду са усло-
ви ма уред бе из чла на 2. овог пра вил ни ка и овим пра вил ни ком, у 
ко ме ће не дво сми сле но би ти на ве де ни ма ло про дај на це на код про-
из во ђа ча без ПДВ-а и из нос ума ње ња це не из ставa 1. овог чла на.

Ра ди оства ри ва ња пра ва на под сти ца је за ку по ви ну но вог 
трак то ра и/или при кључ не ма ши не ко ји су про из ве де ни у Ре пу-
бли ци Ср би ји, ли ца упи са на у ре ги стар по љо при вред них га здин-
ста ва (у да љем тек сту: ку пац) у скла ду са За ко ном о по љо при-
вре ди и ру рал ном раз во ју („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 41/09 и 
10/13  – др. за кон) про из во ђа чу трак то ра и/или при кључ них ма-
ши на, од но сно ње го вом овла шће ном ди стри бу те ру, до ста вља ју 
ори ги нал до ка за о свом ре ги стро ва ном ста ту су. 

Ку пац сно си све по сле ди це евен ту ал не зло у по тре бе до ку мен-
та ци је из ста ва 4. овог чла на. 




