
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА 
 
 

I. Уставна основа  
 
             Уставни основ за доношење Закона о потврђивању Конвенције о заштити 
аудиовизуелног наслеђа, садржан је у члану 99. став 1. тачка 4. Устава Републике Србије, 
према коме Народна скупштина  потврђује међународне уговоре кад је законом 
предвиђена обавеза њиховог потврђивања. 
 

II. Разлози за доношење закона 
 
Закон о потврђивању Конвенције о заштити аудиовизуелног наслеђа, (у даљем 

тексту: Закон) доноси се на предлог Министарства културе и информисања, које сагласно 
члану 18. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14) између осталог, 
обавља послове државне управе који се односе на развој и унапређење културе, и члану 
19. истог закона, премо коме министарства у оквиру свог делокруга  остварују 
међународну сарадњу и старају се о њеном унапређењу. 

Закон се доноси ради потврђивања Европске конвенције о заштити аудиовизуелног 
наслеђа, (у даљем тексту: Конвениција) коју је усвојио Савет Европе у Стразбуру 8. 
новембра 2001. године, на енглеском и француском језику. 

Циљ Конвенције је да осигура заштиту Европског аудиовизуелног наслеђа и њеног 
уважавања као облика уметности и записа о нашој историји путем њеног прикупљања, 
очувања и доступности материјала покретних слика за културне, научне и истраживачке 
сврхе, у јавном интересу. 

Потврђивање Конвенције је од посебног и стратешког значаја за област културног 
наслеђа јер уређује и дефинише кључна питања из домена заштите аудиовизуелне 
политике. 

 
III. Објашњење основних правних института и појединачних решења 

 
Конвенцију је усвојио Савет Европе у Стразбуру 8. новембра 2001. године. Циљ 

Конвенције је да осигура заштиту Европске аудиовизуелног наслеђа путем њеног 
прикупљања, очувања и доступности за културне, научне и истраживачке  сврхе у јавном 
интересу. 

Конвенција садржи следеће елементе: 
- Преамбулу – која новоди основна полазишта за доношење Конвенције, као и 

основне сродне међународне уговоре. 
- Одељак 1. – Увод у коме се дефинишу следећа питања: циљ Конвенције, значење 

израза који се користе у Конвенцији, подручје примене Конвенције и однос Конвенције 
према заштити ауторских и сродних права. У нашем правном систему се термин 
„кинематографско дело“ регулише у члану 3. став 1. тачка 1) Закона о кинематографији 
(„Сл. гласник РС”, бр. 99/11, 2/12 - исправка, 46/14 - УС). 

- Одељак 2. – Законско депоновање у оквиру кога се дефинишу следећа питања: 
општа обавеза законског депоновања материјала покретних слика, именовање и задаци 
архивких тела, техничка и финансијска средства за рад архивских тела, услови законског 
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депоновања грађе, рестаурација депонованог материјала покретних слика и ванредне мере 
ради заштите материјала покретних слика. У нашем правном систему се питање 
депоновања кинематографског дела регулише у члану 12. Закона о кинематографији. У 
складу са овим чланом закона, архивско тело у нашем правном систему је Југословенска 
кинотека у Београду. 

- Одељак 3. – Добровољно депоновање у оквиру кога се дефинишу следећа питања: 
унапређење добровољног депоновања покретних слика и доступност јавности овог 
материјала.  

- Одељак 4. – Опште одредбе заједничке за архивска тела и тела за добровољно 
депоновање у оквиру кога се дефинишу следећа питања: оснивање заједничке архиве 
архивских тела и тела за добровољно депоновање, сарадња између архивских тела и тела 
за добровољно депоновање, уговорни услови овог депоновања. Архивско тело и тело за 
добровољно депоновање може бити једна те иста институција и сходно томе то ће бити 
Југословенска кинотека. 

- Одељак 5. – Праћење Конвенције у оквиру кога се дефинишу следећа питања: 
оснивање Сталног комитета за потребе Конвенције. Свака страна може имати једног или 
више представника у Сталном комитету, те је сходно томе потребно именовати 
представника Републике Србије. Стални комитет сазива Генерални секретар Савета 
Европе.  

 - Функције и извештаји Сталног комитета: Стални комитет је одговоран за 
испитивање деловања и примену ове Конвенције. Након сваке седнице Стални комитет ће 
проследити странама и Комитету министара Савета Европе извештаје о расправама и свим 
одлукама које су донете. 

- Одељак 6. – Протоколи и измене у оквиру кога се дефинишу следећа питања: 
закључивање Протокола и измена који се односе на материјал покретних слика. 

- Одељак 7. Завршне одредбе у оквиру кога се дефинишу следећа питања: 
потписивање ратификација Конвенције, прихватање и одобрење Конвенције, ступање на 
снагу Конвенције, односи Конвенције и права Европске уније, приступање других држава 
Конвенцији, територијална примена Конвенције, резерве на одредбе Конвенције, 
отказивање и нотификација Конвенције. 

Чланом 1. Закона предвиђа се потврђивање Конвенције о заштити аудиовизуелног 
наслеђа, коју је усвојио Савет Европе у Стразбуру 8. новембра 2001. године, у оригиналу 
на енглеском и француском језику.  

У члану 2. Закона је дат текст Конвенције у оригиналу на енглеском језику и у 
преводу на српски језик. 

У члану 3. Закона за старање о извршењу Конвенције задужено је министарство 
надлежно за послове културе и друга министарства у вези са чијим делокругом су 
обухваћена питања из ове Конвенције. 

У члану 4. Закона регулисано је ступање на снагу овог закона и то тако да закон 
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије 
– Међународни уговори“.  
 


