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В О В Е Д

I ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДАТ СО ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА 
ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

Со Законот за библиотеките донесен во 2004 година („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 66/04; 89/08; 116/10 и 51/11) се регулирани прашањата за: дефинирање на 
библиотечната дејност, библиотечниот материјал и видовите на библиотеки, нивната работа и 
основање, набавувањето, чувањето, обработувањето и давањето на користење библиотечен 
материјал, како и информацискиот систем преку кој се прибираат, обработуваат и презентираат 
информации и податоци за библиотечниот материјал, организацијата на библиотечната дејност 
во државата, заштитата на реткиот библиотечен материјал и други релевантни прашања за  
вршење на библиотечната дејност во Република Македонија.
Законот за библиотеките во меѓувреме неколупати e менуван и дополнуван заради негово 
усогласување со Законот за прекршоците во однос на висината на пропишаните глоби и со 
Законот за општата управна постапка.
Законот за библиотеките е нормативно  поврзан со Законот за заштита на културното 
наследство. Со Законот за заштита на културното наследство, како матичен, односно системски 
пропис за дејностите за заштита и за користење на културното наследство, се регулирани 
прашањата кои се заеднички за повеќе сродни или различни видови културно наследство, а 
оттука и за библиотечните добра како движно културно наследство.
Собрнието на Република Македонија на седницата одржана на 29 декември 2014 година го 
донесе Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на културното 
наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14), со кој меѓу другото се 
изврши изменување на одредбите кои се однесуваат на стекнувањето со стручни звања во 
областа на непосредната заштита, особено во однос на постапката и условите за избор и 
реизбор во изборните стручни звања.
Оттука, со цел да се изврши усогласување на овие одредби, потребно е да се изврши 
изменување на одредбите кои се однесуваат на постапката и условите за стекнување со 
стручните звања виш библиотекар и библиотекар советник.
Во функција на подготовка на измените на Законот за библиотеките, Министерството за култура 
направи компаративна анализа од законите на повеќе земји (Словенија, Чешка, Данска, Финска, 
Естонија, Србија и Црна Гора).
Врз основа на направените анализа констатирано е дека постојниот Закон за библиотеките во 
основа е компатибилен со европското законодавство за оваа област.
Од досегашното искуство на примена на Законот, како и од направените анализи и консултации 
со надлежните установи и со другите засегнати субјекти во областа на библиотечната дејност, 
се наметна потребата за негова измена и дополнување и тоа особено заради:

 неопходноста од усогласување со домашните и со меѓународните  правни акти,
 потребата од прецизирање на одредени поими и дефиниции и 
 надминување на одредени слабости во примената на Законот.

Се предлага да се изменат и одредби кои се однесуваат на вршењето на дејноста 
библиотечната дејност, особено од аспект на терминолошко допрецизирање на поимите,  на 
утврдување на видовите на библиотека според основач и според намена, допрецизирање на 
надлежностите на библиотеките и на „Националната установа “Национална и универзитетска 
библиотека “Св. Климент Охридски”-Скопје” во однос на нејзините функции како Национална 
библиотека на Република Македонија и како матична библиотека, воведување на нов систем на 
стекнување на звања во библиотечната дејност, утврдување на правен основ за унапредување 
и развој на информацискиот систем и за дигитализацијата на библиотечниот материјал и 
библиотечните добра.
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 II    ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА 

Целта на предложениот Закон е унапредување на работата на библиотеките преку 
подобрување на нормативната рамка за вршење на библиотечната дејност.
Предлог-Законот се заснова на истите начела и цели на кои се заснова Законот:

-одговорноста на сите релевантни субјекти во остварувањето на библиотечната дејност;
- компатибилност на националниот систем за остварување на библиотечната дејност со  

меѓународните  системи за остварување на библиотечната дејност и
- усогласеност на дејноста со тековните општествено-економски промени и европските 

тенденции за развој на библиотеките.

III ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ВРЗ БУЏЕТОТ И 
ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Одредбите од Предлогот-законот не имплицираат финансиски последици врз Буџетот на 
Република Македонија и другите јавни финансиски средства.

IV ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА  СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ, НАЧИНОТ НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ 
СУБЈЕКТИ
За спроведувањето на предложениот закон не е потребно обезбедување на нови финансиски 
средства, ниту предложените измени повлекуваат материјални обврски за одделни субјекти, 
надвор од средствата утврдени во Буџетот на Република Македонија, во делот за 
библиотечната дејност.

V  ПРЕГЛЕД НА ЗАКОНИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ИЗМЕНАТ СО ДОНЕСУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ И 
ПРОПИСИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ДОНЕСАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

Од предложениот закон не произлегуваат обврски за измена на друг закон.
Потребно е донесување на подзаконски акт утврден со  член 17 од овој Предлог-закон, со кој ќе 
се пропише соодветноста на видот на образованието и описот на стручните звања во 
библиотечната дејност, програмата за полагање на стручниот испит и начинот на утврдување 
на бодовите за избор и за реизбор во стручните звања.
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ПРЕДЛОГ - ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА  ЗАКОНОТ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ

Член 1
Во Законот за библиотеките („Службен весник на Република Македонија” бр. 66/04, 89/08, 
116/10 и 51/11) во членот 2 ставот (1) се менува и гласи:
„(1) Библиотечен материјал се  текстуални, графички, сликовни, звучни, електронски или друг 
вид на  публикации наменети за јавноста, кои библиотеката ги собира, обработува, чува, дава 
на користење или обезбедува пристап за корисниците до нив.”
Ставот (2) се менува и гласи: 
„(2) Библиотечниот материјал што е утврден како библиотечно добро согласно Законот за 
заштита на културното наследство и реткиот библиотечен материјал кој согласно акт за 
заштита е прогласен за културно наследство, е под посебен правен режим на заштита како 
културно наследство согласно Законот за заштита на културното наследство.“

Член 2
Во член 6 во ставот (1)  по зборот „приватни“ се додава зборот „установи“.
Ставот (2) се менува и гласи: 
„(2) Библиотека како национална установа основа Владата на Република Македонија, а 
библиотека како локална установа може да основаат општините, Градот Скопје и општините во 
Градот Скопје.“. 
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(3) Општините обезбедуваат библиотечни услуги за своите жители: 

- преку основање локална библиотека, самостојно или во меѓуопштинска соработка со друга 
општина или

- преку вршење библиотечни услуги од страна на друга јавна библиотека во согласност со 
нејзиниот основач.“.
Ставот (4) станува став (5).

Член 3
Насловот пред членот 7 и  членот 7 се менуваат и гласат:

„Видови библиотеки според намена 
Член 7

(1) Библиотеките според  намената се делат на: 
- национална библиотека;
- јавни библиотеки;
- училишни библиотеки;
- високошколски и универзитетски библиотеки и
- специјализирани библиотеки

(2) Заради развој на библиотечната дејност, културата, науката и образованието, како и  за 
задоволување на информациските потреби на библиотечната дејноство Република Македонија, 
државата основа национална библиотека  на Република Македонија.
(3) Јавни библиотеки се библиотеки  чија дејност е наменета за задоволување на 
општообразовните, културните и другите потреби на  граѓаните на подрачјето за кое се 
основани.
(4) Училишни библиотеки се библиотеки чија дејност е наменета за унапредување на  



6

образовно-воспитниот процес во училиштата и задоволување на образовните потреби на 
учениците и наставниот кадар.
(5) Високошколски и универзитетски библиотеки се библиотеки чија дејност е наменета за 
поддршка и унапредување на образовната, истражувачката и научната работа на студентите, 
наставниците, професорите и истражувачите во високообразовните установи.
(6) Специјализирани библиотеки се библиотеки чија дејност е наменета за  задоволување на 
потребите за стручна и научно-истражувачка работа во одделни научни или стручни подрачја и 
е ограничена за одредена корисничка група, зависно од целната група корисници.                                                                                                
 (7) Видот на библиотеката, во зависност од намената се утврдува со актот за нејзино 
основање.”

Член 4
Во член 16 во ставот (1) точката 6 се менува и гласи:
„6. одржуваат библиотечни картотеки,  каталози и бази на податоци;
Точката 10. се менува и гласи:
„10. учествуваат во библиотечно-информацискиот систем и одржувањето на библиографската  
база  на податоци;”.
По точката 10. се додава нова точка 11., која гласи:
„11. вршат дигитализација на библиотечниот материјал;”.
Точките 11. и 12. стануваат точки 12. и 13..
Ставот (2) се менува и гласи:
„(2) Библиотеките можат да вршат продажба на библиотечен материјал-публикации, кои со 
одлука на Владата на Република Македонија им се дадени на користење. Одлука за продажба 
донесува управниот одбор на библиотеката по претходна согласност на Владата на Република 
Македонија.“.
По ставот (2) се додаваат два нови ставови (3) и (4) кои гласат:
„(3) Во одлуката за продажба од став (2) на овој член, се содржани публикациите кои се 
предмет на продажба, цената по која ќе се врши нивната продажба и бројот на примероци за 
продажба. 
(4) Библиотечен материјал-публикациите од став (2) на овој член не може да се продава по 
цена пониска од цената по која бил набавен согласно актот за набавка во соодветната 
постапка.“.
Ставот (3) станува став (5).

Член 5
Насловот на членот 17 и членот 17 се менуваат и гласат:

„Национална библиотека
Член 17

(1) Заради развој на библиотечната дејност, културата, науката и образованието, како и  за 
задоволување на информациските потреби во Република Македонија, „Националната установа 
“Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”-Скопје” се определува како 
национална библиотека на Република Македонија (во натамошниот текст: Националната 
библиотека).
 (2) Заради унапредување и координација на работата на библиотеките на територијата на 
Република Македонија со овој и со Законот за заштита на културното наследство Националната 
библиотека се определува како матична библиотека.“

Член 6
Во членот 18  во ставот (1) зборот „Матичната“ се заменува со зборовите „Националната 
библиотека како матична“.
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Во точката 3. по зборот „Македонија” се додаваат зборовите „напишан на македонски јазик или 
е од автори од Република Македонија,”.
Во точката 5. по зборот „кадри“ се додаваат зборовите „и донесува акти од својата надлежност“. 
Точката 6. се менува и гласи: 
„6. изработува и објавува тековна библиографија на Република Македонија, библиографија 
„Македоника“, како и разни видови ретроспективни и специјални библиографии“.
Во точката 8. зборовите „обука и едуцирање на библиотечен кадар“ се заменуваат со зборовите 
„континуирано образование на библиотекарите“, запирката по зборот „Македонија“ и зборовите 
„преку едукативен центар“ се бришат.
Точката 13. се менува и гласи: 
„13. изработува и издава CIP- запис, издава меѓународни стандардни броеви за публикации 
ISBN, ISSN и ISMN, а за издавање на меѓународните стандардни броеви ISRC, ISAN, ISWC, 
DOI, HANDLE.NET, ги упатува издавачите до меѓународните центри кои се надлежни за 
нивното издавање ;”.
Точката 14. се менува и гласи: 
“14. врши функција на Центар на библиотечно-информацискиот систем во Република 
Македонија, го организира и координира поврзувањето и работењето на библиотеките во  
библиотечно-информацискиот систем и активностите во системот на каталогизација;”.
По точката 20 сврзникот  „и” се брише и се додаваат пет нови точки 21, 22, 23, 24 и 25, кои 
гласат:
„21. врши стручна и научно-истражувачка работа од областа на библиотекарството и 
информациските науки, заштитата и други сродни науки;
22. води информациски систем на научно-истражувачката дејност во Република Македонија;
23. вклучува списанија од Република Македонија во странски информациски сервиси и 
индексатори на списанија со слободен пристап; 
24. ја претставува Република Македонија во меѓународните библиотечни асоцијации на 
национални библиотеки и воспоставува соработка со нив;
25. организира, координира и врши дигитализација на библиотечни материјали и библиотечни 
добра според меѓународни и национални стандарди, критериуми и технологија и”.
Точката 21. станува точка 26.

Член 7
Членот 24 се менува и гласи:
„Доставувањето, заштитата, чувањето и користењето на задолжителниот примерок на 
публикациите се врши во постапка утврдена со закон“. 

Член 8
Во членот 25 во ставот (3) на крајот на реченицата се става запирка и се додаваат зборовите: 
„како и лицата со посебни потреби и старите лица”.

Член 9
Во членот 38 ставот (1) се менува и гласи:
„(1) Библиотеките во Република Македонија се поврзуваат во единствен национален 
библиотечно-информациски систем на заемна каталогизација (во натамошниот текст: 
библиотечно-информациски систем), кој се поврзува и соработува со други библиотечно-
информациски системи во странство “.
Ставот (3) се менува и гласи:
„(3) Библиотечно-информацискиот систем го сочинуваат Центарот на библиотечно-
информацискиот систем на Националната библиотека и сите библиотеки во Република 
Македонија.”
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Член 10
Во насловот на членот 40 зборот „Единственост” се заменува со зборовите  „Услови за 
функционирање”.

 Член 11
Во членот 40 во воведната реченица зборот „Единственост“ се заменува со зборот 
„Функционирањето“, а зборот „особено“ се брише.
Во точката 1. зборот „единствена“ се заменува со зборот „стандардизирана“ и по зборот 
„материјал“ се додаваат зборовите „ и воедначено водење на каталозите“.
Точките 2. и 3. се менуваат и гласат:
„2. соодветна стручна оспособеност за работење во библиотечно-информацискиот систем и;
3. соодветна телекомуникациска и компјутерска опрема потребна за поврзување на 
библиотеките”.
Точката 4. се брише.

Член 12
По членот 40 се додава нов наслов и нов член 40-а, кои гласат: 

„Центар на библиотечено-информацискиот систем
Член 40-а

 Центарот на библиотечно-информацискиот систем, кој е во состав на Националната 
библиотека ги врши следните работи:
1.  го координира работењето и развојот на библиотечно-информацискиот систем и неговите 
сервиси;
2. ја планира, инсталира и одржува компјутерската, комуникациската и програмската опрема за 
работење на библиотечно-информацискиот систем;
3. организира и континуирано врши стручно усовршување на библиотекарите за работење во 
библитечно-информацискиот систем, 
4. врши проверка на оспособеноста на библиотекарите за работење во системот на заемна 
каталогизација;
5. врши контрола на квалитетот и редакција на библиографските записи во заемната  
библиографска база на податоци;
6. дава стручна помош на библиотеките во тековната работа и
7. врши работи од областа на истражувањето и развојот.”.

Член 13
Главата IX „Национален совет за библиотекарство“,  насловите на членовите 42, 43 и 44 и 
членовите 42, 43 и 44 се бришат.

Член 14
Насловите на членовите 47 и 48 и членовите 47 и 48 се менуваат и гласат:

„Посебни услови за избор и реизбор во  изборни стручни звања 
Член 47

(1) Во изборното стручно звање виш библиотекар може да биде избрано лице кое има: 
- најмалку пет години работно искуство како библиотекар или најмалку три години работно 

искуство како библиотекар и завршено магистерски, односно докторски студии од соодветната 
област и
- положено стручен испит за виш библиотекар.

(2) Во изборното стручно звање библиотекар-советник може да биде избрано лице кое има: 
- пет години работно искуство како виш библиотекар и 
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- стручен придонес во библиотечната дејност  кои може да се изрази со најмалку 250 бодови 
во согласност со актот од член 49-а од овој закон. 
(3) Лицата од ставовите (1) и (2) на овој член се реизбираат на секои пет години.
(4) Во стручното звање виш библиотекар може да се реизбере лице кое дало стручен придонес 
во библиотечната дејност преку учество и реализација на проекти (авторство на каталози, 
стручно истражување, прибавување и обработка на библиотечен материјал, библиотечни 
истражувања) и објавување на стручни трудови и публикации во областа, кој може да се изрази 
со најмалку 150 бодови согласно актот од член  49-а од овој закон. 
(5) Во стручното звање библиотекар-советник може да се реизбере лице кое дало стручен 
придонес во библиотечната дејност преку учество и реализација на проекти (авторство на 
каталози, стручно истражување, прибавување и обработка на библиотечен материјал, 
библиотечни истражувања)  и објавување на стручни трудови и публикации во областа,  кој 
може да се изрази со најмалку 250 бодови согласно актот од член 49-а од овој закон.  
(6) По исклучок од став (3) на овој член, лицата од ставовите (1) и (2) на овој член кои имаат 
уште десет години до остварување на правото на пензија, не подлежат на реизбор.
(7) Стекнувањето на стручното звање е основ за унапредување на стручниот работник во 
повисоко работно место.

Постапка за полагање стручен испит и постапка за избор 
и реизбор во стручни звања

Член 48
(1) Изборот и реизборот во изборните стручни звања од член 47 од овој закон го врши 
министерот врз основа на предлог од рецензиона комисија. 
(2) Рецензионата комисија е составена од претседател и шест члена кои ги именува 
министерот со мандат од две години. За претседател и членови на рецензионата комисија 
може да се именуваат научни работници со звање доктор на науки од областа на 
библиотекарството или лица со стручно звање библиотекар-советник. При именувањето на 
претседателот и членовите на рецензионата комисија се води сметка за начелото на 
соодветната и правична застапеност на припадниците на заедниците во Република Македонија.
(3) Рецензионата комисија:

- утврдува дали лицата ги исполнуваат условите за полагање стручен испит и за избор, 
односно реизбор во стручно звање утврдени со овој закон и со актот од член 49-а од овој закон;

- го оценува полагањето на стручниот испит од член 47 став (1) од овој закон;
- го врши бодирањето од член 47 став (2) алинеја 2 и ставови (4) и (5) од овој закон и
- доставува до министерот предлог за избор/невршење избор, односно реизбор/ невршење 

реизбор во стручно звање.
(4) Рецензионата комисија, предлогот од став (3) алинеја 4 на овој член го доставува до 
министерот во рок од 30 дена од денот на доставување на барањето за  избор, односно за 
реизбор во стручно звање.
(5) Предлогот од ставот (3) алинеја 4 на овој член содржи: биографски податоци за кандидатот, 
оцена за исполнетоста на условите за избор, односно реизбор во стручно завање, оценка за 
избор во стручно звање според резултатите од стручниот испит и оценка за избор, односно 
реизбор во стручно звање согласно со добиените бодови од актот од член  49-а од овој закон.
(6) Постапката за избор и реизбор во стручно звање трае најдолго два месеца.
(7) Министерот во рок од 15 дена од денот на доставување на предлогот од рецензионата 
комисија донесува решение за избор/невршење избор, односно реизбор/ невршење реизбор во 
стручно звање. 
(8) Против решението од став (7) на овој член може да се изјави жалба во рок од 15 дена до 
Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор 
степен. Жалбата не го одлага извршувањето.
(9)Административно-техничките работи за рецензионата комисија ги врши Министерството.”
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Член 15
По членот 48 се додава нов наслов и нов член  48-а, кои гласат:

„Поведување постапка за избор и реизбор во стручно звање
Член 48-а

(1) Постапка за избор во стручно звање се поведува по барање на заинтересираниот стручен 
работник. 
(2) Доколку стручниот работник не се избере во стручното звање поради неисполнување на 
условите за избор во стручното звање, има право во рок од шест месеци од денот на 
донесување на решението за не вршење избор во стручно звање, да достави ново барање за 
избор во стручно звање.
(3) Постапката за реизбор во стручно звање ја поведува директорот на јавната библиотека, 
најдоцна во рок од три месеци пред истекот на рокот за реизбор. 
(4) Доколку стручниот работник не се реизбере во стручното звање поради неисполнување на 
условите за реизбор во стручното звање утврдени со овој закон, има право во рок од шест 
месеци на повторен реизбор, а продолжува со работа на истото работно место со истото 
стручно звање. 
(5) Доколку и по вторпат не биде реизбран, стручниот работник го губи претходно стекнатото 
стручно звање и во рок од 30 дена со решение на директорот се распоредува на друго работно 
место во пониско стручно звање од претходно стекнатото стручно звање. Стручниот работник, 
во рок од шест месеци од денот на распоредувањето на друго работно место во пониско 
стручно звање, има право да поднесе ново барање за избор во повисоко стручно звање од 
постојното, во постапка согласно со овој закон. 
(6) Против решението од ставовите (4) и (5) на овој член, стручниот работник во рок од 15 дена 
од денот на прием на решението има право на приговор до управниот одбор на јавната 
библиотека. Управниот одбор одлучува по приговорот во рок од осум дена од денот на приемот 
на приговорот. 
(7) Против одлуката на управниот одбор може да се изјави тужба во рок од 30 дена од денот на 
донесување на одлуката на управниот одбор, до надлежен суд. Тужбата не го одлага 
извршувањето.

Член 16
Членот 49 се менува и гласи:
(1) Стручните работи во библиотеката ги вршат работници со неизборни стручни звања и тоа: 
- библиотекарски помошник, со соодветно средно образование; 
- самостоен библиотекарски помошник со соодветно више образование или стекнати најмалку 
180 кредити според ЕКТС и
- библиотекар со соодветно високо образование или стекнати најмалку 240 кредити според 
ЕКТС. 

Член 17
По членот 49 се додава нов член 49-а,  кој гласи:
„Министерот ги пропишува соодветноста на видот на образованието и описот на стручните 
звања во областа на библиотечната дејност, програмата за полагање на стручниот испит и 
начинот на утврдување на бодовите за избор, односно реизбор во стручните звања.”

Член 18
Во членот 52 –а став (1) по точката 1. се додава нова точка 2. која гласи: 
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„2. врши продажба на библиотечен материјал без претходно донесена одлука на Владата на 
Република Македонија или по различна цена од цената утврдена во одлуката на Владата на 
Република Македонија  ( член 16 став (2)).”
Точката 2. станува точка 3.
По  точката 3. која станува точка 4 се додава нова точка 5. која гласи:
„5. не поведе постапка за реизбор во стручно звање во рокот утврден со овој закон (член 48-а 
став (3)).“.

Член 19
Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се донесе во рок од шест месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој закон.

Член 20
(1) На лицата кои до денот на отпочнувањето на примената на одредбите од членовите од 14 
до 17 од овој закон, се здобиле со стручно звање согласно Законот за библиотеките („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 66/04; 89/08; 116/10 и 51/11), здобиеното звање им се 
признава согласно овој закон.”
(2) Постапките за здобивање на стручните звања започнати според прописите што важеле пред 
отпочнувањето на примената на одредбите од членовите од 14 до 17 од овој закон, ќе се 
завршат според Законот за библиотеките („Службен весник на Република Македонија” бр. 
66/04; 89/08; 116/10 и 51/11).

Член  21
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија”, а одредбите од членовите 14, 15, 16 и 17 од овој закон ќе отпочнат да 
се применуваат од 1 јануари 2016 година.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ

I  ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ

Со членот 1 од Предлог-законот  предефиниран  е поимот „библиотечен материјал“ пред се 
заради усогласување со Законот за издавачката дејност („Службен весник на Република 
Македонија “ бр. 199/14), каде е дадена сеопфатна дефиниција на поимот публикација 
Постојниот Закон за библиотеките регулираше дека библиотечниот материјал што е утврден 
како библиотечно добро согласно Законот за заштита на културното наследство, како и реткиот 
библиотечен материјал утврден со општ акт на министерот за култура се наоѓаат под посебен 
правен режим на заштита како културно наследство. Со измената на ставот (2) од членот 2 
библиотечните добра се под посебен режим на заштита согласно Законот за заштита на 
културното наследство, а реткиот библиотечен материјал нема да се утврдува со подзаконски 
акт на Министерството за култура, туку со донесување на акт за прогласување за културно 
наследство односно ставање под заштита како библиотечно  добро, согласно со Законот за 
заштита на културното наследство. 
Измената на членот 2 со кој се менува членот 6 од Законот, е во функција да се направи правна 
и суштинска дистинкција меѓу поимот национална библиотека според намена и национална 
библиотека според основачот. Имено, според основачот библиотеките се делат на јавни и тоа: 
национални установи кои ги основа Владата на Република Македонија и локални кои ги основа 
единицата на локалната самоуправа и приватни установи (библиотеки) кои ги основа домашно 
или странско правно или физичко лице. Додека библиотеките според намена можат да бидат 
Национална библиотека на Република Македонија, јавни библиотеки (сите други библиотеки 
кои се национални и локални установи); училишни и универзитетски и специјализирани 
библиотеки.
Заради развој на библиотечната дејност, културата, науката и образованието, како и  за 
задоволување на информациските потреби во државата, компаративно секаде во светот 
најчесто во државата се  основа една национална библиотека . Во Република Македонија за 
национална библиотека се определува Националната установа „Национална и универзитетска 
библиотека „Св. Климент Охридски” - Скопје”.
Со подзаконскиот акт од членот 8 став (4) со кој ќе се регулираат стандардите за одредување 
на видовите на библиотеките, за нивната работа, за сместување и чување на библиотечниот 
материјал и библиотечната документација ќе се регулира и предметот на работа на 
библиотеките според намена .
Во Предлогот на законот со членот 4 со кој се менува членот 16 од Законот за библиотеките, 
дополнети се надлежностите на библиотеките со неколку нови надлежности, а со членот 6 со 
кој се менува членот 18 од Законот дополнети се надлежностите на Националната и 
универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски” - Скопје”, како матична библиотека.
Со членот 7 со кој се менува членот 24 се содржи упатна одредба за доставувањето на 
задолжителниот примерок на публикации до Националната и универзитетската библиотека „Св. 
Климент Охридски” - Скопје”.
Имено, со Законот за издавачката дејност е регулирано дека  заради заштита, чување и 
користење на публикациите, издавачот, кој е регистриран во Република Македонија, доставува 
пет задолжителни примероци од публикациите што ги издал како издавач или соиздавач до 
Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Скопје.    
Согласно Законот за издавачката дејност, Националната библиотека го распределува 
задолжителниот примерок на следниов начин:



13

- еден примерок чува како културно наследство (архивски примерок);  
- еден примерок дава на користење во просториите на библиотеката;  
- еден примерок користи за подготовка на национална библиографија; 
-еден примерок е за Националната установа „Универзитетска библиотека „Св. Климент 

Охридски“ “- Битола (архивски примерок) и
-еден примерок е за Националната установа „Универзитетска библиотека „Гоце Делчев““- 

Штип (архивски примерок).
Согласно Законот, Националната библиотека:

- го прима, го обработува и го чува задолжителниот примерок;
- го дава на користење задолжителниот примерок во просториите на библиотеката;
- изработува тековна национална библиографија и
-врши и други работи во врска со користењето, заштитата и чувањето на задолжителниот 

примерок.
Согласно потребите на информатичко-технолошкиот развој на општеството во Законот од 2004 
година се разработени одредби за воспоставување на современи стандарди за функционирање 
на националниот библиотечно-информациски систем на државата. Националната библиотека е 
утврдена како центар кој ќе се грижи за функционирање на системот во целина. Центарот на 
библиотечно-информацискиот систем, се предлага да се организира како посебен 
организациски дел во состав на „Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент 
Охридски” – Скопје“. Во овој Центар се вмрежени сите бибиотеки во државата.
Со предлог Законот одредбите од Законот за библиотеките кои се однесуваат на основањето 
на Националниот совет за библиотекарство се избришани (членови 42, 43 и 44). Овој Совет во 
изминатиот десетгодишен период на примена на Законот, не е основан. Се цени дека овој 
совет е непотребен, имајќи предвид дека прашањата поврзани со остварувањето на 
библиотечната дејност се разгледуваат на Советот за култура кој согласно со Законот за 
културата е стручно и советодавно тело на министерот за култура и на Националниот совет за 
заштита на културното наследство кој согласно со Законот за заштита на културното 
наследство е стручно и советодавно тело на Владата на Република Македонија.
Стручните звања во системот на заштитата на културното наследство имаат долга традиција на 
постоење. Со измените на Законот за заштита на културното наследство од декември 2014 
година се  изврши измена на одредбите кои се однесуваат на стекнувањето со стручни звања 
во областа на непосредната заштита, особено во однос на постапката и условите за избор и 
реизбор во изборните стручни. 
Со Предлог-законот се предлага да се изврши усогласување со последните измени на Законот 
за заштитата на културното наследство, со кој на нов начин се уредуваат прашања за 
стручните звања односно се пропишани условите и постапката за стекнување со стручни 
звања. Изборот и реизборот во стручните звања го врши министерот за култура врз основа на 
предлог од рецензиона комисија, а по положен стручен испит и исполнет соодветен број бодови 
со кој се оценува нивниот стручен и професионален придонес во вршењето на работите во 
библиотечната дејност. Реизборот на изборните стручни звања се врши на пет години, а како 
исклучок, лицата кои имаат уште десет години до остварување на право на пензија не се 
реизбираат во стручни звања.
Со подзаконски акт на министерот за култура ќе се регулира соодветноста на видот на 
образованието и описот на стручните звања во библиотечната дејност, програмата за полагање 
на стручниот испит и начинот на утврдување на бодовите за избор и за реизбор во стручните 
звања.

II МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ
Решенијата содржани во предложените одредби се меѓусебно поврзани со решенијата 
утврдени во Законот за библиотеките, Законот за заштита на културното наследство и Законот 
за издавачката дејност



14

III   ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА
Со донесувањето на Предлог - законот ќе се придонесе за унапредување и развој на 
библиотечната дејност во Република Македонија, за надминување на актуелни проблеми во 
вршењето на библиотечната дејност, како за унапредување на библиотечно-информацискиот 
систем и дигитализацијата на библиотечниот материјал и библиотечните  добра во Република 
Македонија.
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ИЗВОД НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ КОИ СЕ МЕНУВААТ
Закон за библиотеките  („Службен весник на Република  Македонија” бр. 66/04; 89/08; 116/10 и 

51/11)

Библиотечен материјал
Член 2

(1) Библиотечен материјал се објавени печатени и електронски публикации,
носачи на тон, односно на тон и слика и други поинаку умножени публикации,
како: книги, брошури, весници, списанија, докторски дисертации, магистерски
трудови, скрипти, ракописи, каталози, проспекти, плакати, летоци, програми,
картографски и нотен материјал, репродукции на уметнички дела,
разгледници, календари, фотографии и други дела изработени во техника
сродна на фотографската, компјутерски програми, носачи на тон и на тон и
слика (грамофонски плочи, аудио и видеокасети, компакт дискови,
магнетофонски, магнетни и други материјали, ЦД-ромови и слично)
дијапозитиви, микрофилмови, микрофиши, информативни материјали
создадени со репрографски техники на кој било начин и форма, електронски
бази на податоци и други публикации.
(2) Библиотечниот материјал што е утврден како библиотечно добро согласно
со Законот за заштита на културното наследство, како и реткиот библиотечен
материјал утврден со општ акт на министерот кој раководи со органот на
државната управа надлежен за работите од областа на културата (во
натамошниот текст: министерот), се наоѓаат под посебен правен режим на
заштита како културно наследство, согласно со Законот за заштита за
културното наследство.
(3) Библиотечниот материјал и библиотечното добро го сочинуваат
библиотечниот фонд на библиотеката.

Член 6
(1) Библиотеките според основачот можат да бидат јавни (национални и
локални) и приватни.
(2) Национална библиотека може да основа Владата на Република Македонија,
а локална библиотека може да основаат општините, градот Скопје и
општините во градот Скопје.
(3) Приватна библиотека може да основа домашно и странско правно и
физичко лице, под услови и на начин утврдени со овој и друг закон.
(4) Библиотеките во својот состав можат да имаат и организациони единици
што се наоѓаат надвор од седиштето на библиотеката. Библиотеките својата
дејност можат да ја вршат и вон од своето седиште или деловни простории
преку подвижни библиотеки.

Видови библиотеки според предметот на работа
Член 7

(1) Библиотеките според предметот на својата работа можат да бидат општи и
специјализирани.
(2) Општи се библиотеките чија дејност тематски е наменета за задоволување
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на општообразовните, културните и другите потреби на граѓаните.
(3) Специјализирани се библиотеките чија дејност тематски е наменета за
задоволување на потребите за стручна и научно-истражувачка работа, како и
за потребите на различни целни групи на корисници како училишни,
универзитетски, стручни и други библиотеки.
(4) Видот на библиотеката, во зависност од функцијата, се утврдува со актот за
нејзиното основање.

Работење на библиотеките
Член 16

(1) Библиотеките ги вршат особено следниве работи:
1. Набавуваат, истражуваат, собираат, стручно обработуваат и
проучуваат, заштитуваат, чуваат, објавуваат, информираат, презен-
тираат и даваат на користење библиотечен материјал;
2. Го промовираат и афирмираат библиотечниот фонд на Република
Македонија, преку изложби, предавања, литературни читања,
семинари и курсеви, прикажување на филмови и други форми на
дејствување;
3. Обезбедуваат услови за користење и за научно и стручно проучува-
ње на библиотечниот фонд;
4. Издаваат стручни публикации, каталози, водичи и друг
информативен материјал;
5. Водат влезна евиденција, инвентарна книга, основен каталог и друг
вид евиденција и документација;
6. Одржуваат библиотечни каталози и картотеки;
7. Вршат библиографско-информациска и документациска дејност;
8. Вршат позајмување и размена на библиотечен материјал со други
библиотеки и сродни установи;
9. Се грижат за правилно применување на техничко-заштитните
мерки за чување и одржување на библиотечниот материјал;
10. Учествуваат во одржувањето на националната взаемна
библиографска база на централните каталози и бази на податоци;
11. Вршат и други работи во областа на библиотечната дејност, согласно
со закон.
(2) Библиотеките можат да вршат продажба на антикварен библиотечен
материјал под услови што ќе ги определи матичната библиотека.
(3) Работите од став 1 и 2 на овој член, библиотеките ги вршат за
подрачјето на кое се основани.

Матична библиотека
Член 17

Заради унапредување и координација на работата на библиотеките на
територијата на Република Македонија со овој и со Законот за заштита на
културното наследство како централна национална библиотека со матична
функција се определува Националната установа “Национална и
универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”-Скопје” (во натамошниот
текст : матична библиотека).

Работење на матичната библиотека
Член 18

Матичната библиотека, покрај работите од член 16 на овој закон, ги
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врши и следниве работи:
1.Ја проучува состојбата и условите за развој на библиотечната мрежа,
организацијата и унапредувањето на библиотечната дејност и дава стручни
мислења и предлози;
2.Ја координира работата на библиотеките во Република Македонија;
3.Собира, обработува, чува и овозможува пристап до библиотечниот материјал
кој се однесува на Македонија, објавен каде било на светот;
4.Им укажува потребна стручна помош на библиотеките во Република
Македонија;
5. дава иницијативи за донесување на прописи и мерки за унапредување на
библиотечната дејност и стручно усовршување на библиотечните кадри;
6. изработува и објавува тековна и ретроспективна библиографија во
Република Македонија и други посебни библиографии;
7. подготвува упатства за стручна обработка и чување на родокрајниот
библиотечен материјал од национално значење;
8. врши обука и едуцирање на библиотечен кадар во Република Македонија,
преку едукативен центар;
9. организира соработка меѓу библиотеките, особено во набавувањето,
стручната обработка, позајмувањето и размената на библиотечниот материјал;
10. учествува во постапки за реституција на библиотечните добра што ги води
Република Македонија;
11. дава мислење за исполнување на условите за отпочнување, односно
престанок со работа на библиотеката од членовите 8 и 10 на овој закон;
12. го утврдува постоењето на услови за посебна заштита на странски
библиотечен материјал, кога за негово изложување како експонат се дава
осигурување;
13. врши каталогизација на публикација (ЦИП запис), ИССН – меѓународен
стандарден број за списанија и ИСБН - меѓународен стандарден број за книги;
14. организира национален библиотечно - информациски систем во Република
Македонија;
15. предлага донесување на прописи за техничко-заштитните мерки за чување
и одржување на библиотечниот материјал;
16. води централни каталози на библиотечниот материјал;
17. прибира, чува и обработува текстови на докторски дисертации и
магистерски трудови и врши размена на трудови со странство како
национален реферален центар;
18. посредува во размената и позајмувањето на библиотечниот материјал меѓу
библиотеките во Република Македонија и странските библиотеки;
19. собира, обработува и посредува статистички и други податоци за работата
на библиотеките;
20. утврдува критериуми за отпишување на библиотечниот материјал и
21. врши и други работи утврдени со овој и друг закон.

Задолжителен примерок
Член 24

Заштитата, чувањето и користењето на задолжителниот примерок, го
остваруваат библиотеките утврдени со Законот за задолжителен примерок.

Научно-образовна и друга дејност на библиотеката
Член 25

(1) При вршењето на своите основни дејности, како и дејностите поврзани со
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нив, библиотеките вршат работи од интерес за науката и образованието.
(2) Библиотеките шират сознанија за вредностите и значењето на културните и
научните вредности на библиотечните добра.
(3) Библиотеките подготвуваат и реализираат интерактивни образовни
програми, приоритетно насочени кон децата, учениците и студентите.
(4) Библиотеките се должни на посетителите да им овозможат користење на
библиотечниот материјал, како и јасна презентација на изложените
библиотечни материјали, преку истакнување на натписи, ознаки, издавање на
водичи и слично.
(5) Библиотеките можат да вршат и други дејности, што се во функција на
подобра посетеност и комерцијална презентација и на маркетинг на
библиотечните услуги, како што е отворање на кафетерии, книжарници,
продажба на информативен материјал и слично под услови утврдени со закон.

НАЦИОНАЛЕН БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ
Единственост на библиотечно-информацискиот систем

Член 38
(1) Библиотеките во Република Македонија дејствуваат како единствен
национален библиотечно-информациски систем којшто функционира како
заедничка интерактивна национална библиографско-каталошка база на
податоци, којашто се поврзува со другите библиотечно-информациски системи
во странство (во натамошниот текст: библиотечно- информациски систем).
(2) Преку библиотечно-информацискиот систем се обезбедува усогласено,
стандардизирано и економично библиотечно работење, рационално користење
на библиотечниот материјал и задоволување на потребите од информации.
(3) Библиотечно-информацискиот систем на Република Македонија го
сочинуваат подсистеми чиј број, видови и функционирање го определува и го
одржува матичната библиотека. Матичната библиотека е седиште на
интерактивната национална библиографско-каталошка база на податоци од
ставот (1) на овој член.

Единственост на библиотечно-информацискиот систем
Член 40

Единственоста на библиотечно-информацискиот систем се обезбедува,
особено преку:
1. единствена стручна обработка на библиотечниот материјал;
2. единствен начин на собирање и обработка на информации и податоци;
3. единствено водење на каталози и други информативни помагала и
заедничко обезбедување на дејствувањето на централни каталози и
4. развивање на меѓубиблиотечна соработка и позајмување на библиотечен
материјал.

IX НАЦИОНАЛЕН СОВЕТ ЗА БИБЛИОТЕКАРСТВОТО
Национален совет за библиотекарството

Член 42
(1) Заради анализа на состојбите, утврдување на мерки за унапредување и
долгорочен развој во остварувањето на дејноста на библиотеките се основа
Национален совет за библиотекарството како советодавно и стручно тело на
министерот (во натамошниот текст: Советот).
(2) Советот е составен од претседател и осум члена што ги именува и разрешува
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министерот.
(3) Претседателот и членовите на Советот се именуваат од редот на истакнати
поединци, од областа на библиотекарството, науката, културата,
образованието, како и од здруженија на граѓани од оваа област.
(4) Претседателот и членовите на Советот се именуваат за период од четири
години и може повторно да бидат именувани.

Надлежност на Советот
Член 43

Советот:
1. ги разгледува општите прашања во врска со остварувањето на библиотечната
дејност;
2. ги следи и анализира достигнувањата и состојбите во библиотечната дејност;
3. дава мислење и предлози за прописи и за стратегија за натамошен развој и
унапредување на библиотечната дејност;
4. расправа за спорните прашања во врска со библиотечната дејност и дава
мислење за нивно разрешување;
5. ја проучува и дава мислење за организацијата на библиотечната мрежа во
Република Македонија;
6. донесува деловник за својата работа и
7. врши други работи утврдени со закон.

Административно-технички работи
Член 44

Административните и техничките работи за Советот ги вршат вработените во
Министерството.

X СТРУЧНИ ЗВАЊА
Вршење на стручни работи во библиотеките

Член 45
Во библиотеките стручните работи ги вршат работници со изборни стручни
звања, со неизборни стручни звања и работници со други стручни и научни
звања.

Посебни услови за избор во виш библиотекар и библиотекар советник
Член 47

(1) Во звањето виш библиотекар може да биде избрано лице, кое има:
1. завршено магистерски студии од соодветната област и три години работа
како библиотекар или десет години работа како библиотекар и
2. објавени и реализирани стручни проекти од значење за унапредување на
библиотечната дејност и
3. способност за самостојно организирање на стручната работа.
(2) Во звањето библиотекар советник може да биде избрано лице кое има:
1. докторат на науки од соодветната област и три години работа како виш
библиотекар или десет години работа како виш библиотекар;
2. истакнати објавени и реализирани стручни проекти од посебно значење за
унапредување на библиотечната дејност од потесното подрачје за кое се
избира и
3. висок степен на самостојност во организирање на стручната работа.
(3) Лицата избрани во звањата од ставовите (1) и (2) на овој член, се преизбираат
по истекот на секоја петта година.
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(4) По исклучок лицето избрано во звање од ставот (2) на овој член, после
првиот преизбор не се преизбира.

Надлежност и постапка за избор и преизбор во стручно звање
Член 48

(1) Изборот и преизборот во стручните звања од членовите 46 и 47 на овој закон
го врши министерот, согласно со Законот за заштита на културното
наследство, врз основа на оцена на рецензиона комисија.
(2) Постапка за избор и преизбор во стручно звање се поведува по барање на
заинтересираниот стручен работник. Постапка за преизбор може да се поведе
и на иницијатива на директорот на јавната библиотека или од страна на
органот на управување на јавната библиотека, најдоцна во рок од три месеци
пред истекот на рокот за преизбор.
(3) Рецензионата комисија од ставот (1) на овој член се состои од најмалку три
члена, избрани од редот на лицата кои го имаат најмалку истото звање за кое
се врши избор, односно преизбор или имаат соодветно научно звање. Повеќе од
половината од членовите на комисијата ја сочинуваат лица од истото стручно
подрачје во кое се избира кандидатот.
(4) Рецензионата комисија поднесува писмен извештај во рок определен со
актот за нејзиното формирање.
(5) Извештајот од ставот (4) на овој член содржи биографски податоци за
кандидатот, преглед и оцена на неговата стручна работа и оцена за
исполнетоста на условите за преизборот.
(6) Постапката за избор и преизбор во стручно звање трае најдолго три месеца.

Неизборни стручни звања
Член 49

Стручните работи во библиотеката ги вршат работници со неизборни стручни
звања кои имаат соодветно средно образование за звањето библиотекарски
помошник и соодветно вишо образование за звањето самостоен
библиотекарски помошник и соодветно високо образование за звањето
библиотекар, согласно со општите акти на библиотеката.
Вршење на други стручни работи во библиотечната дејност

Член 52-а
(1) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се
изрече за прекршок на правното лице ако:
1. започне да врши библиотечна дејност без решение дека ги исполнува
посебните услови за отпочнување со работа за вршење на дејноста (член 8);
2. не води влезна евиденција, инвентарна книга, основен каталог на
библиотечниот материјал и библиотечната документација и друг вид
евиденција и документација (член 21);
3. за едно библиотечно добро изработи повеќе од три копии (член 29 став (3).
(2) Глоба во износ од 700 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се
изрече за прекршок од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во
правното лице.
(3) За прекршокот од став (1) точка 3 на овој член на правното лице може да му
се изрече посебна прекршочна мерка одземање на предмети кои се стекнати со
извршување на прекршокот.


