
Структура ISBN-а 

 До 2007. године ISBN се састојао од десет цифара којима је претходила словна ознака 

ISBN. 

Десетоцифрени број је подијељен у четири подручја која су међусобно одијељена 

цртицом или размаком. 

Издаваштву РС додијељена је међународна ознака 99938. 

ISBN 99938-30-10-0 или ISBN 99938 30 10 0 

Подручја представљају нумерички повезане информације и различите су дужине: 

 Прво подручје – ознака групе – садржи информације о земљи или територији 

једне географске, језичке, националне или неке друге групе у којој је књига 

објављена тј. одређује припадност издавача тој групи; 

 Друго подручје - ознака за издавача - означава сваког појединог издавача унутар 

одређене групе, тј. садржи податак о издавачу који је књигу издао; 

 Треће подручје – ознака наслова - идентификује саму књигу, 

односноодређено издање једне књиге, али не и њен садржај. Овај дио, дакле, 

означава наслов или једно од издања истог наслова које је објавио одређени 

издавач; 

 Четврто подручје – контролни број - је једноцифрени посљедњи број подручја 

ISBN-а .Он омогућује аутоматску провјеру тачности додијељеног броја. 

Број цифара унутар прва три подручја (ознаке групе, издавача и наслова) је промјењив, 

зависно од годишње продукције издавача (већи издавачи су представљени мањим 

бројем цифара). 

 

ПРОМЈЕНЕ У ПРИМЈЕНИ ISBN-а 

Измијењени ISO стандард 2108, представља прву измјену која је учињена у структури 

ISBN броја од његовог увођења.  

Нови ISBN број  се састоји од 13-цифара:  3-цифреног префикса који идентификује 

индустрију књига (тренутно 978), за којим слиједи 9-цифрени средишњи број и 

прерачунат контролни број који обезбјеђује унутрашњи интегритет цијелог броја.  

Као такав он је идентичан EAN Bookland 13- цифраном коду, који се  појављује 

одштампан у облику бар кода на полеђини књиге.   

Да би се разликовао од некадашњег десетоцифреног броја, нови ISBN број се назива 

ISBN-13. 

 



 Промјене које је прелазак на тринаестоцифрени ISBN донио су:  

 утврђивање јединственог стандарда метаподатака приликом додјељивања ISBN 

броја на међународном нивоу;  

 израда стандарда за примјену ISBN бројева за неке врсте публикација (нпр. 

отисци на захтјев);  

 утврђивање вистне финансијске подршке од стране сваке националне агенције за 

одржавање ISBN система.  

Издавачи су морали да своје системе прилагоде новом формату. Библиотеке и 

добављачи библиотечких система су морали да подржавају већ постојеће 10-цифрене 

ISBN бројеве као и нове 13-цифрене.  

Није било неопходно ретроспекивно конвертовати ISBN бројеве садржане у 

библиографским записима, али формати записа су прилагођени како би могли да 

прихвате 13-цифрени као и 10-цифрени ISBN. Корисници могу да пронађу 

библиографске информације у библиотечким каталозима претраживањем по било ком 

ISBN формату, било 10-цифреном, било 13-цифреном у опсегу 978, без обзира у каквој 

је форми он унијет у библиографски запис.  

 


