
IV. Анализа ефеката закона 

 

- На кога ће и како ће највероватније утицати решења у закону 

            Доношењем Закона изменама и допунама закона о култури подићи ће се 

ефикасност система обављања свих делатности у области културе, начин уређења обавеза 

и одговорности државне управе, покрајине и локалне самоуправе на свим нивоима у 

области културе, као и побољшати услови за рад и деловање свих учесника у културним 

процесима. 

 

- Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди 

(нарочито средњим и малим предузећима) 

Предложене измене и допуне Закона о култури имају за циљ подизање 

ефикасности система у коме функционише наша култура, што ће за крајњу последицу 

имати и смањење трошкова грађанима и привреди. 

 

- Да ли су позитивне последице закона такве да оправдавају трошкове које ће 

он створити 

             Позитивне последице закона су такве да оправдавају почетне трошкове које ће он 

створити, будући да обезбеђује јединственост уређења обављања свих делатности у 

области културе, обавезе и одговорности јавне управе на свим нивоима у области културе, 

као и услове за рад и деловање свих учесника у културним процесима. 

 

- Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката на 

тржишту и тржишна конкуренција 

У складу са начелом равноправности приватноправних и јавноправних субјекта у 

култури, закон генерално ствара повољан амбијент за оснивања приватних установа  

културе које могу оснивати приватна правна лица и физичка лица, под условима 

утврђеним законом. 

 

- Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о закону 

Пре слања Нацрта закона о изменама и допунама закона о култури на мишљење 

другим министарствима, одржана је јавна расправа, а након тога и јавно слушање у 

Народној скупштини РС, на којој је прилику да каже своје мишљење о предложеним 

изменама и допунама, имала сва заинтересована јавност.  

 

- Које ће се мере током примене закона предузети да би се остварило оно што 

се доношењем закона намерава. 

            Министарство културе надлежно је за спровођење овог закона, за његову 

уједначену примену на територији Републике Србије, као и за давање мишљења у вези 

његове примене.  

 

V. Процена финансијских средстава потребних за спровођење закона 

 

Oсновна интенција предложених решења за измене и допуне закона о култури се 

односи на побољшавање система у коме функционише културни систем наше земље, што 

у крајњој лини има за циљ много ефикаснији ниво његовог финансирања у оквиру 



предвиђених буџетских средстава за ове намене.  Тако се нрп. предложеним укидањем 

члана 14. Закона о култури, који је регулисао доделу националних признања 

(тзв.“националних пензија“), очекује знатна уштеда средстава која су се до сада издвајала 

из буџета за ове намене. Затим, предложеним брисањем чланова 52. 53. и 54. укида се 

статус установа културе од националног значаја чиме се укида обавеза приоритетног 

финансирања из републичког буџета свих установа културе од националног заначаја без 

обзира на њиховог оснивача. Такође, укидањем члана 69. Закона о култури укида се 

обавеза уплате из републичког буџета доприноса лицима која су стекла статус истакнутог 

уметника, односно стручњака у култури. Предложене иземене и допуне чланова закона 

којим се регулише положај репрезентативних удружења који обављају поверене послове у 

име државе, такође доприносе рационализацији буџетских издвајања за ове намене. 

Поменућемо још и значајне измене и допуне дела Закона о култури (чл. 74-78) којим се 

регулише поступак финансирања из буџета, које имају за циљ да додатно уреде ове 

процедуре и тако повећају ефикасност и контролу трошења постојећих буџетских 

средстава који се одвајају за ове намене. 

Што се тиче предложених допуна из члана 10. Закона о изменама и допунама 

закона о култури којима се ствара правни основ за финансирање накнада за рад чланова 

Националног савета за културу из републичког буџета, уколико би висина накнада за 

председника Савета била у висини 1,5, а за чланове Савета једне просечне месечне зараде 

по запосленом у Републици Србији без пореза и доприноса, процена је да су потребна 

средства за исплату хонорара за рад чланова Националног савета за културу у висини око 

15.000.000,00 динара на годишњем нивоу. 

У вези предложених измена у члану 38. Закона о изменама и допунама закона о 

култури које се односе на накнаде за рад комисија за избор пројеката по расписаним 

јавним конкурсима које образује министар, напомињемо да је укупан износ планираних 

средстава за исплату чланова комисија за избор пројеката у култури који ће се 

финансирати у 2015.години 15.390.000 динара. 

 


