
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 

I. Уставни основ за доношење закона 

 

Уставни основ за доношење закона садржан је у одредбама члана 97. тачка 10. Устава 

Републике Србије, којим је прописано да Република Србија, поред осталог, уређује и 

обезбеђује систем у области културе. 

 

II. Разлози за доношење закона 

 

- Анализа садашњег стања 

Закон о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09) је на снази од септембра 2009. 

године, а почео је са применом у марту 2010. године. Пре његовог доношења област културе 

није била регулисана једним општим актом који би на системски начин регулисао основе на 

којима функционише наша културе. Закони који су престали са важењем доношењем Закона 

о култури су Закон о делатностима од општег интереса у области културе („Службени 

гласник РС”, бр. 49/92) и Закон о самосталном обављању уметничке или друге делатности у 

области културе („Службени гласник РС”, бр. 39/93 и 42/98), који су регулисали само 

одређене делове укупног културног система у нашој земљи. Након доношења Закона о 

култури донето је више подзаконских аката који произилазе из њега, којим су се на детаљан 

начин уредила одређена питања која су у основи регулисана овим законом.  

Усвајањем Закона о култури и подзаконских аката који произилазе из њега, створени 

су предуслови за доношење других закона који су детаљно регулисали поједине области 

културе, а који су се морали заснивати на Закону у култури, чиме су створени законски 

предуслови за уједначену и самим тим, ефикасну регулацију целокупне области културе. 

Сходно томе, донети су следећи закони: Закон о задужбинама и фондацијама („Службени 

гласник РС”, бр. 88/10 и 99/11), Закон о библиотечко-информационој делатности 

(„Службени гласник РС”, бр. 52/11), Закон о старој и реткој библиотечкој грађи („Службени 

гласник РС”, бр. 52/11) и Закон о обавезном примерку публикација („Службени гласник 

РС”, бр. 52/11), а у припреми je доношење Закона о архивској грађи и архивској служби.  

 

- Проблеми које закон треба да реши 

Након протека више од четири године од дана почетка примене Закона о култури, а 

имајући у виду да је он био први акт општег карактера који је успоставио системске основе 

за функционисање наше културе, његова практична инплементација је искристалисала 

одређене проблеме у његовој примени. Ти проблеми се пре свега односе на:  

           - питања утврђених начела културног развоја,  

           - питања утврђеног општег интереса у култури,  

           - редефинисање појмова културних делатности и културних области,  

           - преиспитивање садржинских и формалних питања везаних за признање за врхунски 

допринос у култури („националне пензије“),  

           - стварања адекватних претпоставки за рад Националног савета за културу,  

           - презицирање процедуре јавних конкурса за избор директора установа културе, 

услова које директори морају испуњавати и положаја вршилаца дужности директора 

установа културе,  
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           - преиспитивање питања везаних за закључивање уговора о раду на одређено време,  

- преиспитивање регулисања положаја установа културе од националног значаја, 

           - прецизирање питања везаних за статус репрезентативних удружења у култури,  

           - прецизирање питања везаних за статус слободних уметника и стручњака у култури, 

           - прецизирање садржинских и формалних питања везаних за буџетско финансирање 

културе. 

 

- Циљ који се доношењем закона постиже 

           Преиспитивањем питања утврђених начела културног развоја прецизније ће се 

формулисати основне поставке на којима се заснива функционисање нашег културног 

система. 

           Питања везана за општи интерес у култури се предложеним изменама и допунама 

прецизније дефинишу и терминолошки и суштински уподобљавају систему који је 

најефикаснији за нашу културу. 

           Питање дефинисања појмова културних делатности и културних области захтева 

одређена преиспитивања са циљем њиховог усаглашавања и прецизирања, јер се овим 

путем дефинише сама садржива наше културе као предмета регулисања овог закона. 

           Национални савет за културу је саветодавно тело које је по први пут уведено у систем 

функционисањ културе у нашој земљи доношењем Закона о култури. После протека 

одређеног времена у његовом функционисању, циљ је да се кроз законске измене и допуне 

одређених одредби закона створе административни и функционални услови за подизање 

ефикасности у раду овог тела. 

           Процедура јавних конкурса је показала неке недоречености у својој примени, па је с 

тога неопходно извршити одређена прецизирања како би се у још већој мери подигао 

квалитет изабраних директора. Ова процедура има импликације и на неоправдано велики 

број вршилаца дужности директора установа културе, па је циљ измена и допуна закона да 

се ова питања системски уреде на прецизнији начин. У том контексту се предлажу и 

одређене допуне закона којим се пооштравају услови које морају испунити изабрани 

директори у погледу своје стручности и искуства у раду у области културе. 

           Члан 50. Закона о култури који се односи на закључивање уговора о раду на одређено 

време у трајању до три године, од самог почетка примене закона изазавао је много 

контраверзи у јавности, па је циљ измене овог дела закона, тј. укидања овог члана, везан за 

адекватније регулисање ове области. 

 Практична примена Закона о култури је показала да је део закона којим се 

регулише статус установа културе од националног значаја непримењив у пракси и због тога 

предлаже укидање чланова закона којим се регулишу ова питања. Ова измена неће утицати 

на положај установа културе које се финансирају из републичког буџета. 

           Део Закона о култури којим се регулише статус репрезентативних удружења у 

култури због своје непрецизности није био примењив до краја у пракси, па је циљ измена и 

допуна закона, исправљање ових грешака. Питање блиско овој теми односи се на 

регулисање статуса слободних уметника и стручњака у култури, који се кроз измене и 

допуне закона регулишу на ефикаснијој основи. 

           Једно од кључних питања које се регулише Законом о култури, односи се на буџетско 

финансирање културе. Ова питања се морају дефинисати веома прецизно јер у супротном 

изазивају велике проблеме у пракси, па је због тога четворогодишње искуство у примени 
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изузетно важно за подизање система у циљу ефикаснијег трошења ионако недовољних 

финансијских средстава из буџета републике, покрајине и јединица локалне самоуправе. 

 

- Разматране могућности да се проблем реши и без доношења прописа 

У току анализе разматрано је неколико релевантних могућности: 

- status quo - не мењање важећег Закона о култури; 

- доношење новог закона који би у потпуности регулисао ову област; 

- изменe односно допуне Закона о култури којим би се извршила корекција уочених 

проблема.  

Прва опција није била одржива из разлога што није могуће на други начин решити 

проблеме везане за примену појединих делова Закона о култури, осим кроз њихову измену и 

допуну. 

Друга опција није неопходна јер није потребно мењати целокупну материју која је 

регулисана Законом о култури, с обзиром да су неки делови овог система регулисани на 

начин који не изазива проблеме у пракси. 

 

- Зашто је доношење прописа најбољи начин за решавање проблема 

Имајући у виду да је Закон о култури по први пута успоставио темеље усаглашеном и 

циљаном регулисању комплетног система наше културе, веома је битно да се, на основама 

искуства у његовој досадашњој примени, настави са даљим уређењем области културе кроз 

адекватну примену добрих закона и подзаконских аката. Имајући у виду да постоји општа 

сагласност стручне и лаичке јавности о потреби решавања свих уочених проблема у култури 

кроз институције система, сматрамо да је најпримеренији начин за ову процедуру везан за 

доношење Закона о изменама и допунама закона о о култури, којим би се циљано мењали 

они делови закона за које постоји мишљење да захтевају другачији систем регулације, чиме 

ће се подићи ниво функционисања целокупног система наше културе. 

 

III. Основни правни институти и појединачна решења 

 

Члан 1. Додавањем новог става наглашава се темељни значај овог закона за област 

културе и потребе да се појединачне области културе регулишу посебним законима који се 

морају заснивати на Закону у култури.  

 

Члан 2. Измене у овом члану се односе пре свега на другачији редослед начела 

културног развоја, чиме су им дати одговарајући приоритети.   

 

Члан 3. У овом члану су извршене одређене измене које се односе на утврђивање 

општег интереса у култури, чиме се прецизирају предуслови за буџетско финансирање 

одређених културних пројеката. Поред терминолошког прецизирања, овим изменама се 

врше и нека садржинска усаглаглашавања са културним потребама које су саставни део 

опште културне политике. Такође се предложене измене и допуне у овом члану односе и на 
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неопходност усаглашавања овог закона са општим стратешким опредељењима који су 

утврђени у неким другим областима, а која своје ефекте имају и у области културе. 

 

Члан 4. Предложеном изменом се прецизније систематизује садржина културе. 

 

Члан 5. Допуном става 1. члана 10. Закона о култури врши се његово усклађивање са 

правилима за доделу државне помоћи уређеним у Закону о контроли државне помоћи 

(„Службени гласник РС“, број 51/09). 

 

Члан 6. Предложене измена термина до кога се конкурси расписују омогућава 

квалитетније и ефикасније спровођење конкурса, јер се на овај начин он расписује након 

доношења буџета за следећу годину када је познат износ средстава предвиђених за ове 

намене 

 

Члан 7. Предложеном изменом се укида додела националних признања. На овај 

начин се прекида процедура доделе овог признања, с тим што сви добитници који су га 

стекли до доношења овог закона, задржавају ово право. 

 

             Члан 8. У Савету није био предвиђен ниједан члан Универзитета у Београду у 

оквиру кога су Филозофски факултет (Катедра за историју уметности, археологију, 

етнологију, антропологију, класичну филологију и историју), Факултет политичких наука и 

Архитектонски факултет где су сконцентрисане најважније струке везане за очување, 

заштиту, презентацију и употребу културног наслеђа. 

           Такође, код предлога кандидата за члана Савета репрезентативних удружења, није 

била предвиђена могућност избора представника филмске уметности.  

            Овим изменама се ове нелогичности исправљају 

 

Члан 9. Предложеном изменом се утврђује адекватнија улога Савета у процедури 

израде стратегије развоја културе и њене примене у пракси, као и у процедури доделе 

награде за подстицање културног стваралаштва. 

 

            Члан 10. Овим допунама Закона о култури, ствара се правни основ за обезбеђење 

средстава из буџета за рад Савета. 

 

  Члан 11. Предложеном изменом се усклађује  примена  Закона са  Конвенцијом о 

заштити архитектонског  наслеђа Европе, Гранада, 03.10.1985, Конвенцијом о заштити 

археолошког  наслеђа (ревидирана), Малта, 16.01.1992. и Смерницама  за развој 

законодавства и управних система у области културног наслеђа, Савет Европе, 2000, по 

којима је потребно успоставити специјализоване  службе заштите на централном нивоу са 

основним циљем да се чување  културних добара мора заснивати на јединственим 

критеријумима. 

Изменом би се обезбедио  основ за  успостављање јединственог система заштите 

културног наслеђа, а нарочито културних добара од великог и од изузетног значаја као 

добара чија је заштита од општег интереса. 
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           Члан 12. Додавањем овог члана, утврђује се обавеза установа културе основаних у 

јавној својини да доприносе унапређењу домаћег културног стваралаштва и заштитит 

културног наслеђа. 

 

           Члан 13. Предложеним допунама прецизира се процедура јавног конкурса за избор 

директора установа културе са циљем да се реше проблеми који су се јављали у досадашњој 

пракси због којих су настајали проблеми и у примени дела закона о култури којим се 

регулише положај вршилаца дужности директора установа културе. 

 

           Члан 14. Допуне из овог члана се односе на утврђивање одређених битних услова за 

избор директора у закону, како би се избегла могућност да се у статутима установа 

релативизују ови услове и тако смањи квалитет менаџмента у култури. 

 

          Члан 15. Овим допунама се спречава могућност неквалитетног руковођења 

установама културе од стране вд директора. 

 

           Члан 16. Предложеном изменом прецизирају се могуће ситуације везане за 

одређивање члана управног одбора из реда запослених који мора да буде из реда носилаца 

основне, тј. програмске делатности. Такође, предложеном допуном се спречава опструкција 

рада Управног одбора оправданим или неоправданим одсуством председника Управног 

одбора. 

 

           Члан 17. Предложеном допуном се регулише могућност престанка мандата члана 

управног одбора разрешењем, а не само истеком мандата као што је било до сада. 

 

           Члан 18. Предложеном предложеном допуном се спречава опструкција рада 

надзорног одбора оправданим или неоправданим одсуством председника надзорног одбора. 

 

Члан 19. Предложеном допуном се регулише могућност престанка мандата члана 

надзорног одбора разрешењем, а не само истеком мандата као што је било до сада. 

 

Члан 20. Уметнички, програмски, односно стручни савет, како је и утврђено Законом о 

култури, разматра питања из уметничке, програмске, односно стручне делатности установе и 

директору, односно уметничком или програмском директору, даје мишљења и предлоге везане 

за уметнички, програмски и стручни рад установе. Имајући у виду наведено сматрамо да је 

неопходна обавезно образовање стручног савета у установи културе, чија мишљења и 

предлози у великој мери треба да допринесу унапређењу уметничког, програмског и стручног 

рада установе. 

 

Члан 21. Брисањем члана 50. врши се усклађивање Закона о култури са Законом о 

раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14) којим је у члану 37. став 

2. прописано да се радни однос на одређено време заснива на период који не може трајати 

дуже од 24 месеци. Чланом 29. Закона о култури прописано је да се на права, обавезе и 

одговорности запослених у установама примењују општи прописи о раду, ако законом није 

друкчије одређено, тако да ће предложеном изменом односно брисањем члана 50. овај закон 

у потпуности бити усклађен са Законом о раду. 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df33105%26action%3Dpropis%26path%3D03310501.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+radu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df36853%26action%3Dpropis%26path%3D03685301.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+radu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df67738%26action%3Dpropis%26path%3D06773801.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+radu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df94118%26action%3Dpropis%26path%3D09411801.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+radu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
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Члан 22. Овим изменама се укида статус установа културе од националног значаја 

јер је примена овог члана у пракси показала своје недостатке који нису испунили очекиване 

ефекте. Детаљније образложење се везује за члан 24. овог закона.  

 

Члан 23. Образложење је исто као и за члан 22. овог закона. 

 

Члан 24. Установе културе чији је оснивач Република Србија се и иначе финансирају 

из републичког буџета, те је члан 54. Закона о култури непотребан.  

Не треба да постоји институција приоритетног финансирања на основу јавног 

конкурса за установе од националног значаја чији оснивач није Република Србија. Јавни 

конкурс је отворен за све учеснике и постоје јасни критеријуми за избор пројеката у 

култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури 

који се финансирају и суфинансирају. 

 

Члан 25. Овим изменама се врши усклађивање са предложеним изменама у члану 26. 

овог закона. 

 

Члан 26. Предложеном изменом се стварају услови за пуну примену процедуре 

доделе статуса репрезентативног удружења, с обзиром да се у овом члану наводе подручја 

културе у којима се може добити овај статус.  

 

Члан 27. Предложене допуне су процедуралног карактера. Истовремено се на овај 

начин прецизира начин губљења статуса репрезентативности. 

 

Члан 28. Предложене измене представљају усклађивање са предложеним допунама у 

члану 26. овог закона. Такође се у ставу 2. дефинише да самостални уметник обавља 

искључиво уметничку делатност у области културе 

 

Члан 29. Предложеним изменама се на адекватнији начин дефинише појам 

самосталног стручњака у култури и истовремено усклађује са предложеним допунама у 

члану 26. овог закона. 

 

Члан 30. Предложеним изменама се утврђује да самостални сaрадник у култури не 

обавља уметничку делатност. 

 

Члан 31. Предлаже се доношење јединственог Правилника о условима за стицање 

статуса лица која самостално обављају уметничку или другу делатност из области културе и 

мерила и критеријума за давање образложене оцене, како би се једним општим актом могли 

применити сви услови из члана 61, тач. 1-6. Закона о култури. Ово сматрамо сврсисходним 

и рационалним, јер би се на јединствен начин од стране репрезентативних удружења у 

култури могла регулисати примена свих наведених услова који би били ближе утврђени у 

смислу докумената којима се ови услови доказују. 

Ревизија статуса доприноси одговорном односу према институцији самосталног 

уметника с обзиром да према својој суштини ова врста статуса се добија и губи на основу 

уметничког рада. Изостанком ревизије могло би доћи до злоупотребе и неконтролисаног 
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пораста броја самосталних уметника што би директно утицало на оптерећење буџета који се 

опредељује по основу доприноса за социјално осигурање. 

 

Члан 32. Пракса у раду са репрезентативним удружењима указала је на проблеме у 

вези са регулисањем финансирања вршења поверених послова. Због тога је неопходно 

законом прецизно регулисати процедурална питања везана за финансирање поверених 

послова репрезентативних удружења у култури. 

 

Члан 33. Уплата доприноса за социјално осигурање се може вршити само лицима 

која самостално у виду занимања обављају уметничку делатност, што је у складу са Законом 

о доприносима за обавезно социјално осигурање. Дакле, члан 69. Закона о култури треба 

брисати, јер је он непримењив на лица која стекну статус истакнутог уметника, а који нису 

самостални уметници, као ни на лица која су истакнути стручњаци у култури. С друге 

стране уколико би ограничили могућност добијања статуса истакнутог само на лица која су 

самостални уметници, који реално једини могу да користе могућности које им омогућава 

члан 69. Закона о култури, неоправдано би дискриминисили све оне уметнике и стручњаке у 

култури који испуњавају услове за добијање статуса „истакнутог“, али који немају статус 

самосталног уметника. Она лица која стекну статус „истакнутог“, уколико су самостални 

уметници, свакако имају право да им се уплаћују доприноси, али из буџета јединица 

локалних самоуправа, тако да они укидањем члана 69. не губе своја права, док се 

истакнутим уметницима и стручњацима у култури свакако не могу уплаћивати средства за 

доприносе, што значи да ни они не губе своја права укидањем овог члана.    

 

Члан 34. Предложеним допунама прецизира се област законодавства на који се 

односи предметни члан и брише одредба по којој лице самостално поред уметничке може да 

обавља и другу делатност. 

 

Члан 35. Предложене измене представљају усклађивање са предложеним брисањем 

члана 69. Закона о култури у члану 33. овог закона. 

 

Члан 36. Предложеним изменама се прецизније дефинише процедура финансирања 

из републичког буџета. 

 

Члан 37. Установе до сада нису слале годишње извештаје о утрошку средстава или 

су то чиниле нередовно те је неопходно утврдити обавезе установа за израду годишњих 

извештаја о раду што би олакшало праћење њиховог рада, остварење постављених 

програмски циљева и слично. Поред тога, у ставу 1. се проширују послови који се 

финансирају из буџета оснивача за које се захтева сагласност оснивача. 

 

 Члан 38. Досадашња пракса спровођења јавног конкурса за финансирање или 

суфинансирање пројеката у култури и уметности наметнула је обавезу да се на прецизнији 

начин регулише поступак спровођења јавног конкурса.  
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Поред тога, изузетно значајни пројекти које није било могуће унапред планирати, па се 

суфинансирају без конкурса, морају да испуне најмање три критеријума утврђених 

Правилником.  

Закон о култури није регулисао питање финансирања међународне сарадње у 

области културе. Наиме већина ових обавеза произилази из чланства РС у међународним 

организацијама и наше надлежности у том контексту и/или из билатералних програма и 

споразума. Такође постоје и ситуације када се договарају стратешки облици сарадње од 

високог значаја и приоритета,  који се договарају током међудржавних  договора или 

преговора (најчешће на министарском нивоу).  

 

            Члан 39. Овим изменама се врши усаглашавање са чланом 37. овог закона у погледу 

рока за подношење извештаја.  

 

             Члан 40. Овим чланом се врши усклађивање са чланом 6. овог закона којим је 

укинута додела националних признања, тако што се утврђује да даном почетка примене 

овог закона, престаје да важи Уредба о ближим условима и начину доделе признања за 

врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина 

(„Службени гласник РС“, бр. 36/10). Поред тога, утврђује се право лица која су до почетка 

примене овог закона стекла право на доделу признања из члана 14. Закона о култури и 

ствара правни основ за доношење решења којим се одређује износ признања које се 

исплаћује преко Министарства културе и информисања. 

 

             Члан 41. У овом члану се регулише време ступања на снагу закона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


