
Obvezni primjerak
u Republici
Hrvatskoj

ŠTO DOSTAVA OBVEZNOG
PRIMJERKA OSIGURAVA
NAKLADNICIMA?

• trajno čuvanje dostavljenih izdanja te

njihovu dostupnost 

• vidljivost cjeline hrvatske izdavačke

produkcije u određenom vremenskom

razdoblju 

• korištenje dostavljenih primjeraka na

način koji ne ugrožava njihovu prodaju

na tržištu 

KONTAKT

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 

Nabava i izgradnja nacionalne zbirke

Croatica 

Obvezni primjerak 

Ulica Hrvatske bratske zajednice 4 

10 000 Zagreb

https://www.nsk.hr/obvezni-primjerak-2/

http://hop.nsk.hr/

e-pošta: obvezni.primjerak@nsk.hr 

Informacije: 01/616-4094; 01/616-4102; 

01/616-4362

https://www.nsk.hr/obvezni-primjerak-2/
http://hop.nsk.hr/


OBVEZNI PRIMJERAK

Skrb o nacionalnoj baštini i sveukupnoj

nakladničkoj produkciji obveza je svake

zemlje. Stoga je jedna od osnovnih zadaća

Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu,

sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj

djelatnosti (NN 17/2019) i Pravilniku o

obveznom primjerku (NN 66/2020),

prikupljanje svih publikacija hrvatskih

nakladnika s ciljem osiguravanja

dostupnosti i promicanja hrvatske pisane

(objavljene) baštine. 

Prikupljaju se svi jezični, slikovni i zvučni

dokumenti u analognom ili digitalnom

obliku informacijskog, umjetničkog,

obrazovnog, znanstvenog ili stručnog

sadržaja, a proizvedeni u više primjeraka i

namijenjeni javnosti.

Svaki nakladnik koji objavljuje na području

pojedine županije dužan je dostaviti i jedan

primjerak županijskoj matičnoj narodnoj

knjižnici.
Nakladnici – svaka fizička ili pravna osoba

koja ima sjedište u Republici Hrvatskoj i

objavljuje ili proizvodi tiskane publikacije,

publikacije na elektroničkom prijenosnom

mediju ili u drugim materijalnim oblicima

namijenjene javnosti.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 

Sveučilišna knjižnica u Splitu 

Sveučilišna knjižnica u Puli, Sveučilišna

knjižnica Rijeka, Gradska i sveučilišna

knjižnica Osijek, znanstvene knjižnice u

Zadru i Dubrovniku i Sveučilišna 

knjižnica Mostar 

Cjelokupna građa obveznog primjerka se
dostavlja Nacionalnoj i sveučilišnoj
knjižnici u Zagrebu koja je odgovorna za
njezinu podjelu u knjižnice u sustavu.

(Pravilnik o obveznom primjerku, 

NN 66/2020) 

• knjige, časopisi i zbornici koji nisu

(su)financirani javnim sredstvima 

(4 primjerka) 

• knjige, časopisi i zbornici koji su

(su)financirani javnim sredstvima 

(9 primjeraka) 

• novine, neglazbene zvučne snimke,

glazbene note, zemljopisne i druge karte,

multimedija, mikrooblici (6 primjeraka) 

• službene publikacije, slikovna djela,

kompleti (5 primjeraka) 

• glazbene i zvučne snimke, sitni tisak 

(4 primjerka) 

• online građa (1 primjerak)

Građa je popisana i opisana u Hrvatskoj

nacionalnoj bibliografiji sukladno

Kriterijima za odabir građe u Hrvatske

nacionalne bibliografije.

NOSITELJI OBVEZE DOSTAVE
OBVEZNOG PRIMJERKA

KNJIŽNICE U SUSTAVU
OBVEZNOG PRIMJERKA

ŽUPANIJSKI 
OBVEZNI PRIMJERAK

KNJIŽNIČNA GRAĐA 
I BROJ KOPIJA


