
      У циљу остваривања општег интереса у области културе утврђеног Законом о делатностима од 
општег интереса у области културе («Службени гласник РС» бр.49/92), члан 2. став 8. («изградња јединственог 
библиотечко-информационог система и матичне функције у библиотечкој делатности»), као и у циљу 
остваривања општег интереса у области библиотечке делатности утврђеног Законом о библиотечкој 
делатности ("Службени гласник РС" бр. 34/94), и то члана 10. став 1, тачка 7 и члана 11. (“координирање 
изградње и развоја јединственог библиотечког информационог система на јединственој информатичкој 
технологији у Републици”), и члана 11. став 2 (“у остваривању општег интереса Народна библиотека Србије 
сарађује са Библиотеком Матице Српске”),    
                      Влада Републике Србије, коју заступају:  
                      Бранислав Лечић, Министар културе и јавног информисања РС,  
                      Драган Домазет, Министар науке, технологија и развоја РС и  
                      Гашо Кнежевић, Министар просвете и спорта РС 
                      у својству оснивача 
                      и 
                      Народна библиотека Србије, Београд (НБС), коју заступа управник Сретен Угричић,            
                      Библиотека Матице Српске, Нови Сад (БМС), коју заступа директор Миро Вуксановић,  
                      Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”, Београд (УБСМ), коју заступа директор Дејан 
Ајдачић,  
                      Југословенски библиографско информацијски институт, Београд (YUBIN), којег заступа  
директор Радомир Главички, 
                      у својству предлагача пројекта Виртуелна библиотека Србија (ВБС) 
                                         
                      закључују: 
 
 

С П О Р А З У М 
о оснивању ВБС Центра 

 
 

                                                                            I 
 

  Оснивачи и Предлагачи су сагласни да се ради реализације пројекта Виртуелна библиотека 
Србије у Народној библиотеци оснује ВБС Центар, који по својој структури и организацији представља њен 
саставни део.  
  НБС је сагласна да се послови ВБС Центра  обављају и организују њеним средствима и са 
њеним радницима. 
 
 

II 
 

  Задатак ВБС Центра је обезбеђивање услова за реализацију пројекта Виртуелна Библиотека 
Србије као целовитог системског решења координиране изградње и развоја јединственог библиотечког 
информационог система на јединственој информатичкој технологији у Републици Србији (у даљем тексту: 
Систем).  
 
 

III 
 

                         Послови у вези са остваривањем задатка ВБС Центра одређени су пројектом Виртуелне 
библиотеке Србије, а између осталог односе се на: управљање ВБС Центром, заступање и представљање 
Система и свих учесника  у реализацији пројекта Виртуелне библиотеке Србије, извршавање правних, 
административних и других послова везаних за реализацију пројекта ВБС-а, планирање развоја и ширења 
Система, обезбеђивање редовних извора финансирања Центра ВБС, реализација уговора и сарадња са 
добављачем програмског пакета, техничко одржавање рада ВБС Центра са заштитом Система и података, 
дефинисање посебних захтева који су ван уговорене понуде, одржавање централног електронског каталога и 
рада Система, дефинисање стручних, техничко-информатичких и финансијских услова за прикључивање 
Систему, ширење Система и склапање уговора о укључивању нових чланова Система, организовање 
потребних пратећих сервиса за нормално функционисање Система, континуирана обука и стручно 
усавршавање за рад у Систему, администрирање и статистичко праћење и надзор рада Система, обавештавање 
и координација унутар Система, сарадња са другим компатибилним системима узајамне каталогизације у 
региону, Европи и свету (OCLC World Catalog), промоција Система у домаћој и међународној јавности и сл. 



 
 

IV 
 

  ВБС Центар је централни извршни орган Система, и састоји се од служби, програма и 
сервиса који обављају поједине послове у вези са остваривањем задатка ВБС Центра.  
                       У оквиру Система у раду ВБС Центра учествују и други функционални делови Система: 
Национални Савет ВБС-а, Стручни тим ВБС-а, Веће чланица ВБС-а. 
 
 

V 
 

                 Национални савет је саветодавно тело ВБС Центра које предлаже план и програм рада ВБС 
Центра и подноси их на усвајање Управном одбору НБС, извештава Управни одбор НБС, Осниваче и 
Предлагаче о раду ВБС Центра, а извештај подноси на усвајање Управном одбору НБС. 
                                Национални савет даје мишљења, саветује и предлаже мере и одлуке које доносе Управни 
одбор НБС и Управник НБС. Одлуке Упрвног одбора НБС и управника НБС које се тичу рада Система не могу 
бити у супротности са препорукама Националног савета ВБС-а. 
                                Национални Савет састоји се од десет чланова од којих три представљају Предлагаче, три 
представника Владе Републике Србије (по један за сваког Оснивача односно из сваког надлежног ресорног 
Министарства), три представника чланица Система и Управник НБС као стални члан Савета који по функцији  
председава и руководи радом Националног Савета ВБС-а. У случају спречености управника НБС замењује 
директор БМС-а.  

 
 

VI 
 
  Влада Републике Србије преко надлежних ресорних министарстава као Оснивача 
(Министарство културе и јавног информисања, Министарство просвете и спорта, Министарство за науку, 
технологије и развој) непосредно учествује у раду Националног савета ВБСа, финансира и обезбеђује услове за 
реализацију пројекта ВБС-а. 

 
 

VII 
 
  Стручни тим ВБС-а чине стручњаци представници Предлагача који непосредно раде на 
решавању проблема који се јављају и који се могу јавити током реализације пројекта и рада ВБС-а. 
  Стручни тим је у непосредној комуникацији са Предлагачима, са Националним саветом, са 
Већем чланица, са начелником ВБС Центра и са Управником НБС-а. 
 
 

VIII 
 
  Веће чланица ВБС-а се састоји од представника Чланица које су испуниле стручне 
критеријуме и критеријуме у односу на број записа креираних у Централном каталогу (минимум 1.000 записа 
годишње) које доприносе развоју и реализацији пројекта ВБС-а. 
  Веће чланица је у непосредној вези са чланицама ВБС-а и са Стручним тимом. 
 
 

IX 
 

                        Појединачна библиотека постаје Чланица Система потписивањем Приступнице којом се 
уговорно између ВБС Центра и библиотеке Чланице конкретно одређују стручни, технички и материјални 
услови неопходни за учешће у Систему.  
 
 

X 
 
          Саставни део овог Споразума чине: Пројекат Виртуелна Библиотека Србије, Споразум 
предлагача пројекта Виртуелне библиотеке Србије о успостављању узајамне базе података COBIB.SR као 



централног електронског каталога система узајамне каталогизације у Србији, и Одлука Управног одбора  НБС 
о оснивању ВБС Центра.  
                    Основу централног каталoга у Систему чинe електронске базе библиографских података према 
следећем редоследу и обиму из децембра 2002. године: БМС са 750.000 записа, НБС са 430.000 записа, УБСМ 
са 98.000 записа и YUBIN са 390.000 записа. 
 
 

XI 
 

                      Предлагачи су сагласни да у случају иступања из Система и раскида овог Споразума од стране 
неког од Предлагача или Чланица укупни унети подаци остају у централном електронском каталогу Система, а 
Предлагач или Чланица која иступа из Система је дужна да надокнади све трошкове и штету насталу 
иступањем. Локална база Предлагача или Чланице притом остаје у надлежности и у слободном располагању 
Предлагача или Чланице која иступа из Система. 

У случају иступања из Система и раскида овог Споразума од стране неког од Предлагача или 

Чланица укупни електронски подаци из Централног електронског каталога Система не могу се користити без 

сагласности ВБС Центра и без сагласности оног Предлагача или Чланице која их је креирала. 
 
 

XII 
 
                     Споразум је сачињен у довољном броју истоветних примерака, тако да сваки од потписника 
задржава по два примерка. 
 
 

XIII 
 

                     У случају спора надлежан је Трговински суд у Београду. 
 
  

XIV 
 
                    Овај споразум се објављује у Службеном гласнику Републике Србије. 
 
 
 
 
 

П О Т П И С Н И Ц И 
 

 
Предлагачи:                                                                                                     Оснивачи: 
 
_______________________________                                         ______________________________ 
Сретен Угричић, управник НБС                                                Бранислав Лечић, Министар за  

           културу и јавно информисање РС 
 
_______________________________                                  ______________________________ 
Миро Вуксановић, директор БМС                                             Драган Домазет, Министар за науку,  

           технологије и развој РС  
 
_______________________________                                   _______________________________ 
 Дејан Ајдачић, директор УБСМ                                    Гашо Кнежевић, Министар просвете и  

              спорта РС 
 
_______________________________ 
Радомир Главички, директор YUBIN 
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