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Број 22

8. март 2013.
Регистри

Члан 2.
За категорисану стару и ретку библиотечку грађу воде се, у
складу са Законом о старој и реткој библиотечкој грађи, следећи
регистри: Централни регистар категорисане старе и ретке библи
отечке грађе у Републици Србији, Регистар категорисане старе и
ретке библиотечке грађе у АП Војводини и Регистар категорисане
старе и ретке библиотечке грађе у јединици локалне самоуправе.
(у даљем тексту: Регистар).
Начин вођења Регистра
Члан 3.
Регистар се води у електронском и штампаном облику.
Регистар са свим подацима о категорисаној старој и реткој
библиотечкој грађи, формата 50 x 35 cm, штампа се на трајном па
пиру, повезује се у књигу, прошива се јемствеником и печати. Ка
тегорисана стара и ретка библиотечка грађа у Регистру означава
се редним бројем од 1 до 300, а на свакој страни води се по десет
јединица.
На насловној страни књиге налази се назив Регистра, број
књиге Регистра, назив и седиште библиотеке која води Регистар.
Књига Регистра микрофилмује се, копира се у два примерка
и чува се трајно.
Подаци који се уносе у Регистар
Члан 4.
У Регистар се уносе подаци о категорисаној старој и реткој
библиотечкој грађи следећим редоследом: редни број, датум упи
са у Регистар, назив дела, аутор, време и место настанка, односно
издања, издавач и штампар, врста материјала на којем је дело пи
сано или штампано, повез, језик, формат или величина дела, број
листова или страна, број примерака, мере техничке заштите, име
сопственика културног добра, број гласила у којем је објављен акт
о проглашењу културног добра и врста културног добра, потпис
лица одређеног за вођење Регистра и напомена.
Пратећа документација уз Регистар

Брисање категорисане старе и ретке библиотечке грађе
из Регистра
Члан 8.
Брисање категорисане старе и ретке библиотечке грађе из Ре
гистра врши се тако што се прецртавају сви подаци о тој публика
цији, а лице одређено за вођење Регистра у рубрици: „напомена”
уписује на основу ког акта и када је извршено брисање.
Брисање оверава руководилац библиотеке потписом и печа
том библиотеке.
Обавештење о брисању из става 1. овог члана доставља се
Народној библиотеци Србије, односно за АП Војводину Библио
теци Матице српске.
Ступање на снагу
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи
вања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-00059/2012-02
У Београду, 1. марта 2013. године
Министар,
Братислав Петковић, с.р.
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На oснову чланa 48. став 7. Закона о библиотечко-информа
ционој делатности („Службени гласник РС”, број 52/11),
Министар културе и информисања доноси

П РА В И Л Н И К
о ближим условима за стицање виших стручних звања
у библиотечко-информационој делатности
Садржина Правилника
Члан 1.
Овим правилником утврђују се ближи услови за стицање ви
ших стручних звања у библиотечко-информационој делатности.

Члан 5.
Уз Регистар се образује и чува следећа документација:
1) библиографско-каталошки опис категорисане старе и рет
ке библиотечке грађе;
2) микрофилм и дигитална копија категорисане старе и ретке
библиотечке грађе;
3) фотографије или цртежи украсних детаља категорисане
старе и ретке библиотечке грађе;
4) опис изведених конзерваторских или рестаураторских ра
дова на категорисаној старој и реткој библиотечкој грађи;
5) акт о проглашењу категорисане старе и ретке библиотечке
грађе за културно добро;
6) белешка о исправкама података о категорисаној старој и
реткој библиотечкој грађи;
7) подаци и документи о набавци категорисане старе и ретке
библиотечке грађе;
8) подаци о промени сопственика;
9) акт о брисању категорисане старе и ретке библиотечке гра
ђе из Регистра.

Члан 2.
Виша стручна звања у библиотечко-информационој делатно
сти су: самостални књижничар, самостални техничар конзерватор,
самостални виши књижничар, самостални виши техничар кон
зерватор, виши библиотекар, виши библиограф, виши археограф,
виши информатор, виши документариста, виши конзерватор, би
блиотекар саветник, библиограф саветник, археограф саветник,
информатор саветник, документариста саветник, конзерватор
саветник, виши дипломирани библиотекар, виши дипломирани
библиограф, виши дипломирани археограф, виши дипломирани
информатор, виши дипломирани документариста, виши дипломи
рани конзерватор, дипломирани библиотекар саветник, дипломи
рани библиограф саветник, дипломирани археограф саветник, ди
пломирани информатор саветник, дипломирани документариста
саветник и дипломирани конзерватор саветник.

Образовање Регистра

Самостални књижничар

Члан 6.
Образовање Регистра оверава се печатом и потписом руково
диоца библиотеке.

Члан 3.
Ближи услови за стицање стручног звања самосталног књи
жничара су:
1) стечено звање књижничара;
2) радно искуство од најмање петнаест година на сложенијим
пословима у библиотечко-информационој делатности од дана сти
цања звања из става 1. тачка 1) овог члана;
3) мишљење матичне комисије;
4) препорука руководиоца установе у којој су анализирани и
оцењени стручност, квалитет и радни учинак кандидата.
Ближи услови из става 1. овог члана сходно се примењују и
на стицање звања самосталног техничара конзерватора.

Евидентирање грађе која се чува ван библиотеке
Члан 7.
Ако се категорисана стара и ретка библиотечка грађа чува
ван библиотеке, у Регистар се уписује место где се налази, име и
адреса сопственика, односно правног лица које управља категори
саном старом и ретком библиотечком грађом и основ држања кате
горисане старе и ретке библиотечке грађе.

Виша стручна звања

8. март 2013.
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Самостални виши књижничар
Члан 4.
Ближи услови за стицање стручног звања самосталног вишег
књижничара су:
1) стечено звање вишег књижничара;
2) радно искуство од најмање седам година у библиотечкоинформационој делатности од дана стицања звања из става 1. тач
ка 1) овог члана;
3) најмање десет бодова из две различите групе према Бодов
ној листи на основу које се врши вредновање објављених струч
них радова из области библиотекарства и информационих наука и
других стручних активности (у даљем тексту: Бодовна листа), од
дана стицања звања из става 1. тачка 1) овог члана.
4) мишљење матичне комисије;
5) препорука руководиоца установе у којој су анализирани и
оцењени стручност, квалитет и радни учинак кандидата познава
ње и способност примене основних правила струке.
Бодовна листа из става 1. тачка 3) овог правилника одштам
пана је уз овај правилник и чини његов саставни део.
Ближи услови из става 1. овог члана сходно се примењују и
на стицање звања самосталног вишег техничара конзерватора.
Виши библиотекар
Члан 5.
Ближи услови за стицање стручног звања вишег библиоте
кара су:
1) стечено звање библиотекара;
2) знање једног светског језика;
3) радно искуство од најмање седам година у библиотечкоинформационој делатности од дана стицања звања из става 1. тач
ка 1) овог члана;
4) најмање десет бодова из две различите групе према Бодов
ној листи од дана стицања звања из става 1. тачка 1) овог члана;
5) мишљење матичне комисије;
6) препорука руководиоца установе у којој су анализирани и
оцењени стручност, квалитет и радни учинак кандидата;
7) познавање информационо-комуникационе технологије.
Ближи услови из става 1. овог члана сходно се примењују и
на стицање звања вишег библиографа, вишег археографа, вишег
информатора, вишег документаристе и вишег конзерватора.
Библиотекар саветник
Члан 6.
Ближи услови за стицање стручног звања библиотекара са
ветника су:
1) стечено звање вишег библиотекара;
2) радно искуство од најмање пет година у библиотечко-ин
формационој делатности од дана стицања звања из става 1. тачка 1)
овог члана;
3) најмање 20 бодова из три различите групе према Бодовној
листи од дана стицања звања из става 1. тачка 1) овог члана;
4) мишљење матичне комисије;
5) препорука руководиоца установе у којој су анализирани и
оцењени стручност, квалитет и радни учинак кандидата.
Ближи услови из става 1. овог члана сходно се примењују и
на стицање звања библиографа саветника, археографа саветника,
информатора саветника, документаристе саветника и конзервато
ра саветника.
Виши дипломирани библиотекар
Члан 7
Ближи услови за стицање стручног звања вишег дипломира
ног библиотекара су:
1) стечено звање дипломираног библиотекара;
2) знање једног светског језика;
3) радно искуство у библиотечко-информационој делатности
од дана стицања звања дипломираног библиотекара од најмање:
– пет година;
– две године за кандидате који имају докторат наука из обла
сти библиотекарства и информационих наука, из археографије, за
штите културних добара и документационе области;
– три године за кандидате који имају академско звање маги
стра или мастера из области библиотекарства и информационих
наука, из археографије, заштите културних добара и документаци
оне области;
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– четири године за кандидате који имају стручни назив специ
јалисте из области библиотекарства и информационих наука, из ар
хеографије, заштите културних добара и документационе области;
– три године за кандидате који имају докторат наука из дру
гих области;
– четири године за кандидате који имају академско звање ма
гистра или мастера из других области;
4) најмање десет бодова из две различите групе према Бодов
ној листи од дана стицања звања из става 1. тачка 1) овог члана;
5) мишљење матичне комисије;
6) препорука руководиоца установе у којој су анализирани и
оцењени стручност, квалитет и радни учинак кандидата;
7) доказ о познавању информационо-комуникационе техно
логије (ECDL и друге потврде и сертификати о познавању рада на
рачунару, лиценца за рад с електронским информационим извори
ма и базама података и сл.).
Ближи услови из става 1. овог члана сходно се примењују и
на стицање звања вишег дипломираног библиографа, вишег дипло
мираног археографа, вишег дипломираног информатора, вишег ди
пломираног документаристе и вишег дипломираног конзерватора.
Дипломирани библиотекар саветник
Члан 8.
Ближи услови за стицање стручног звања дипломираног би
блиотекара саветника су:
1) стечено звање вишег дипломираног библиотекара;
2) радно искуство од најмање пет година у библиотечко-ин
формационој делатности од дана стицања звања из става 1. тачка 1)
овог члана;
3) најмање 20 бодова из три различите групе према Бодовној
листи од дана стицања звања из става 1. тачка 1) овог члана;
4) мишљење матичне комисије;
5) препорука руководиоца установе у којој су анализирани и
оцењени стручност, квалитет и радни учинак кандидата.
Ближи услови из става 1. овог члана сходно се примењују и
на стицање звања дипломираног библиографа саветника, дипло
мираног археографа саветника, дипломираног информатора савет
ника, дипломираног документаристе саветника и дипломираног
конзерватора саветника.
Престанак важења ранијег прописа
Члан 9.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о ближим условима за стицање звања лица која оба
вљају стручне послове у библиотеци („Службени гласник РС”, бр.
63/94 и 18/97).
Ступање на снагу
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи
вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-00052/2012-02
У Београду, 6. марта 2013. године
Министар,
Братислав Петковић, с.р.
БОДОВНА ЛИСТА
објављених стручних радова из области библиотекарства
и информационих наука и других стручних активности
I. ГРУПА
Стручни рад у категорисаном домаћем часопису (1,5 бодова)
Стручни рад у домаћем часопису (1 бод)
Стручни прилог у домаћем часопису (0,5 бодова)
Стручни рад у водећем међународном научном часопису (5
бодова)
Стручни рад у категорисаном међународном часопису (3 бода)
Стручни прилог у међународном часопису (1 бод)
Стручни прилог у зборнику са домаћег стручног скупа (0,5
бодова)
Стручни рад у зборнику са домаћег стручног скупа објављен
у целини (2 бода)
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Стручни прилог у зборнику са међународног стручног скупа
(1 бод)
Стручни рад у зборнику са међународног скупа објављен у
целини (3 бода)
Стручни рад у зборнику са међународног скупа објављен у
целини на неком од светских језика (4 бода)
Стручно предавање по позиву, на међународном скупу обја
вљено у целини (4 бода)
Стручни рад или поглавље у домаћој стручној монографској
публикацији (3 бода)
Стручни рад или поглавље у међународној стручној моно
графској публикацији (5 бодова)
Оригинална стручна монографска публикација (8 бодова)
Библиографија као омеђена или континуална публикација (4
бода)
Уређивање, приређивање и редакција монографије (2 бода)
Објављена рецензија монографске публикације (1 бод)
Сарадња у изради библиографија, енциклопедија, лексикона
и речника (1 бод)
II. ГРУПА
Припрема и поставка ауторске тематске изложбе (физичке
или виртуелне) са каталогом-монографијом (4 бода)
III. ГРУПА
Превод стручног прилога у домаћем часопису (0,5 бодова)
Превод стручног рада у домаћем часопису (1 бод)
Превод стручне монографске публикације (3 бода)
Превод међународног стандарда (3 бода)
Превод поглавља међународног стандарда (1 бод)
IV. ГРУПА
За уређивање категорисаних домаћих стручних часописа (1 бод)
За чланство у уредништву међународног стручног часописа
(2 бода)
За вођење стручног домаћег пројекта (2 бода)
За вођење стручног међународног пројекта (4 бода)
За организацију домаћег стручног скупа (1 бод)
За организацију међународног стручног скупа (2 бода)
V. ГРУПА
За израду плана и програма стручних предавања, семинара,
радионица и курсева за иновацију знања или информационо опи
смењавање стручњака и становништва (2 бода)
За одржавање према сваком посебном програму стручних
предавања, семинара, радионица и курсева за иновацију знања или
информационо описмењавање стручњака и становништва (1 бод)
Стручно предавање по позиву у научним, образовним и кул
турним институцијама у земљи (1,5 бодова)
Стручно предавање по позиву у научним, образовним и кул
турним институцијама ван земље (3 бода)
VI. ГРУПА
Рад у управним телима домаћих стручних организација (1 бод)
Рад у управним телима међународних стручних организација
(2 бода)
Рад у стручним телима на националним нивоу (1 бод)
Рад у стручним телима на међународном нивоу (2 бода)
VII. ГРУПА
Израда библиотечког системског софтвера, портала, базе по
датака и сл. (3 бода)
Допуне или унапређење постојећег софтвера са применом у
библиотекарству (2 бода)
Израда једноставнијих библиотечких апликација (1 бод)
VIII. ГРУПА
Самостално креирање комплетног каталошко библиограф
ског записа у eлектронској бази података (1.000 записа 1 бод –
максимално 3 бода)
Редакција каталошко библиографских записа у електронској
бази податка (1.000 записа 0,5 бодова – максимално 1,5 бодова)
Напомене:
– Бодују се само они стручни радови и активности за које се
приложе писмени докази.
– Уколико рад има до три аутора, свима се признаје исти број
бодова.

8. март 2013.
– Уколико рад има више од три аутора, број бодова се дели
са бројем аутора и сваком аутору се признаје тако израчунат број
бодова.
– Електронска издања као што су електронска монографска
публикација, електронски часопис или стручни сајт са редакци
јом, бодују се на исти начин као и штампана издања.
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На основу члана 5. Уредбе о условима и начину подстицања про
изводње и продaје трактора и прикључних машина за тракторе у Ре
публици Србији у 2013. години („Службени гласник РС”, број 14/13),
Министар финансија и привреде доноси

П РА В И Л Н И К
о начину подстицања производње и продаје трактора
и прикључних машина за тракторе у Републици Србији
у 2013. години
Члан 1.
Овим правилником ближе се прописује начин подстицања
производње и продаје нових трактора и нових прикључних маши
на за тракторе (у даљем тексту: прикључних машина) у Републици
Србији у 2013. години.
Члан 2.
Ради остваривања права на подстицање производње трактора
и прикључних машина за тракторе у 2013. години у складу са Уред
бом о условима и начину подстицања производње и продаје тракто
ра и прикључних машина за тракторе у Републици Србији у 2013.
години („Службени гласник РС”, број 14/13), Министарство финан
сија и привреде (у даљем тексту: Министарство) вршиће авансно
плаћање произвођачима трактора и/или прикључних машина у Ре
публици Србији у ратама, сразмерно динамици производње и про
даје нових трактора и/или прикључних машина, с тим да се исплата
прве авансне рате одобрава, на основу поднетог захтева произвођа
ча, до износа правдања утрошка средстава исплаћених у 2012. годи
ни, а највише до 100.000.000 динара укупно свим произвођачима.
Члан 3.
Подстицање производње и продаје производа из члана 1.
овог правилника спроводи се умањењем малопродајне цене код
произвођача без ПДВ-a за:
1) 25%, за тракторе јачине до 40kW;
2) 20% за прикључне машине и то:
(1) пнеуматске сејалице за окопавине (соја, сунцокрет, куку
руз и шећерна репа);
(2) једноредни и дворедни берачи кукуруза;
(3) цистерне за осоку и наводњавање запремине 2,4 и 3,2 m3;
(4) једноосовинске приколице носивости 3, 3,5 и 4t;
(5) растурачи ђубрива носивости 4t;
(6) сејалице за сетву стрних жита ширине радног захвата 2
и 3m;
3) 21%, за тракторе јачине преко 40kW.
У случају да се производи из члана 1. овог правилника про
дају преко овлашћених дистрибутера, односно дилерске мреже це
на не може бити већа од цене из става 1. овог члана.
Произвођачи трактора и/или прикључних машина доставља
ју Министарству извод из ценовника у динарима у складу са усло
вима уредбе из члана 2. овог правилника и овим правилником, у
коме ће недвосмислено бити наведени малопродајна цена код про
извођача без ПДВ-а и износ умањења цене из ставa 1. овог члана.
Ради остваривања права на подстицаје за куповину новог
трактора и/или прикључне машине који су произведени у Репу
блици Србији, лица уписана у регистар пољопривредних газдин
става (у даљем тексту: купац) у складу са Законом о пољопри
вреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 41/09 и
10/13 – др. закон) произвођачу трактора и/или прикључних ма
шина, односно његовом овлашћеном дистрибутеру, достављају
оригинал доказа о свом регистрованом статусу.
Купац сноси све последице евентуалне злоупотребе докумен
тације из става 4. овог члана.

