ПРЕДЛОГ ЗАКОНА
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О КУЛТУРИ
Члан 1.
У Закону о култури („Службени гласник РС”, број 72/09 , 13/16 , 30/16 исправка, 6/20) у члану 11. став 2. мења се и гласи:
„Kонкурси из става 1. овог члана расписују се за наредну буџетску годину у
року од 60 дана од дана усвајања буџета за наредну годину.“
Члан 2.
Члан 16. мења се и гласи:
„Састав Савета
Члан 16.
Савет има девет чланова из различитих области културне делатности.
Чланове Савета именује и разрешава Влада.
Влада именује чланове Савета из реда угледних и афирмисаних уметника и
стручњака у култури, на предлог министра надлежног за културу (у даљем тексту:
министар).
У Савет Влада именује:
- једног члана са Листе кандидата коју предлаже Републички завод за
заштиту споменика културе;
- једног члана са Листе кандидата коју предлаже Државни архив Србије;
- једног члана са Листе кандидата коју предлаже Народни музеј Србије;
- једног члана са Листе кандидата коју предлаже Народна библиотека
Србије;
- једног члана са Листе кандидата коју предлаже Народно позориште у
Београду;
- једног члана са Листе кандидата коју предлаже Југословенска кинотека;
- два члана са Листе кандидидата које предлаже Српска академије наука и
уметности из реда њених чланова и то једног члана из Одељења уметности и
другог члана из Одељења језика и књижевности;
- једног члана са Листе кандидата коју предлаже Матица српска.
Приликом предлагања чланова Савета, води се рачуна о родној
равноправности и равномерној заступљености свих области културне делатности.
Савет има председника који се бира из редова чланова Савета, у складу са
Пословником о раду.
Мандат председника и чланова Савета траје четири године, односно док
траје мандат министра.
Влада може разрешити члана Савета и пре истека мандата, и то:
- на лични захтев;
- ако не испуњава дужност члана Савета или својим поступцима повреди
његов углед;
- на образложен захтев овлашћеног предлагача из става 4. овог члана и
министарства надлежног за културу.“

Члан 3.
После члана 16. додају се чл. 16а и 16б, који гласе:
„Начин избора
Члан 16а
Министар упућује позив овлашћеним прелагачима за достављање Листе
предлога кандидата за чланове Савета и одређује рок за достављање ове листе.
Министар упућује позив из става 1. овог члана најкасније у року од 30 дана
од дана избора за члана Владе.
Овлашћени предлагачи из члана 16. овог закона достављају министарству
надлежном за културу Листе предлога кандидата које садрже по три предложена
кандидата, заједно са образложеном оценом вредности доприноса у одговарајућој
области културе сваког кандидата.
Члан 16б
Министар врши избор по једног кандидата са Листа из члана 16. став 4. овог
закона.
Министар утврђује коначну Листу кандидата за чланове Савета коју
предлаже Влади.“
Члан 4.
У члану 17. став 1. тачка 6) брише се.
У члану 17. став 3. брише се.
Члан 5.
У члану 18. став 4. мења се и гласи:
„Чланови Савета имају право на накнаду за рад. Висину накнаде за рад
чланова Савета утврђује Влада.“
Члан 6.
Члан 19. став 1. мења се и гласи:
„Стратегију развоја културе Републике Србије доноси Влада на предлог
министра надлежног за културу.“
Члан 7.
У члану 25а. став 1. мења се и гласи:
„Централне установе заштите културних добара јесу: Републички завод за
заштиту споменика културе, Државни Архив Србије, Народни музеј Србије,
Народна библиотека Србије и Југословенска кинотека.“
Члан 8.
Члан 31. мења се и гласи:
„Упис у Регистар установа културе
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Члан 31.
Установа стиче својство правног лица уписом у Регистар установа културе.“
Члан 9.
После члана 31. додају се чл. 31а и 31б, који гласе:
„Регистар установа културе
Члан 31а
Регистар установа културе, као поверени посао, води Агенција за привредне
регистре (у даљем тексту: АПР).
Регистар установа културе је електронска, централна, јавна база података и
докумената у коју се уписују установе културе у јавној и приватној својини, у
складу са законом. На органе, статусне промене, промену правне форме и
престанак постојања установе културе у приватној својини која нису прописана
овим законом, сходно се примењују прописи којима се уређује правни положај
привредних друштава.
На услове и поступак именовања регистратора, на његова овлашћења и
обавезе, као и на начин одређивања и висину накнада за вођење Регистра установа
културе, примењују се одредбе закона којим се уређује рад АПР, а на поступак
уписа у Регистар установа културе, примењују се одредбе закона којим се уређује
поступак регистрације у АПР-у.
У поступку по жалби на решење регистратора о упису у Регистар установа
културе, решава министар надлежан за послове културе.
Ближу садржину Регистра установа културе, у оквиру података прописаних
овим законом, као и документацију потребну за регистрацију, прописује министар.
Члан 31б
У Регистар установа културе уписују се подаци и документа, промена и
брисање података и докумената, у складу са овим законом, прописима донетим за
спровођење овог закона и законом којим се уређује поступак регистрације у АПР.
У Регистар установа културе уписују се:
1) назив и седиште установе културе;
2) врста власништва установе културе;
3) област културне делатности;
4) подаци о оснивачу;
5) подаци о заступнику;
6) регистарски број и пиб установе културе;
7) контакт подаци и бројеви рачуна у банци;
8) подаци о оснивачком акту, статуту, изменама и допунама статута односно
пречишћеном тексту статута;
9) подаци о статусној промени, ликвидацији, стечају и брисању из регистра;
10) број и датум доношења решења о упису у Регистар установа културе;
Подаци о домаћем физичком лицу који се региструју су: лично име и
јединствени матични број грађана.
Подаци о странцу који се региструју су: лично име, број пасоша и држава
издавања, односно лични број за странца, односно број личне карте странца и
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земља издавања, у складу са прописима којима се уређују услови за улазак,
кретање и боравак странаца на територији Републике Србије.
Подаци о домаћем правном лицу који се региструју су: пословно име, адреса
седишта и матични број.
Подаци о страном правном лицу који се региструју су: пословно име, адреса
седишта, број под којим се то правно лице води у матичном регистру и држава у
којој је то лице регистровано, који се доказују изводом из надлежног регистра са
преводом на српски језик, овлашћеног судског тумача.
Регистар установа културе садржи и следеће податке, ако ти подаци постоје,
и то:
1) назив на језику и писму националне мањине;
2) назив у преводу на страни језик;
3) назив, адресу и врсту огранка;
4) забележбе података од значаја за правни промет.
Подаци уписани у Регистар установа културе, оснивачки акт, статут и
пречишћени текст статута, објављују се на интернет страници АПР-а, у складу са
законом којим се уређује заштита података о личности.
Потписи оснивача на оснивачком акту установе културе у приватној
својини, оверавају се у складу са законом.
Члан 10.
У члану 35. став 2. после речи: „установе” додају се речи: „уз претходну
сагласност оснивача”.
У члану 35. после става 2. додаје се став 3. који гласи:
„Када је оснивач Република Србија, јавни конкурс из става 1. овог члана
расписује и спроводи управни одбор установе уз претходну сагласност министра
надлежног за културу.”.
Постојећи ставови 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15, постају ставови 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16.
Члан 11.
У члану 41. став 2. речи: „најмање три члана“, замењују се речима: „пет
чланова“.
Члан 12.
У члану 45. став 3. реч: „најмање“, брише се.
Члан 13.
У члану 70. став 1. мења се и гласи:
„Уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за
здравствено осигурање за самосталне уметнике из члана 58. став 2. овог закона
врши јединица локалне самоуправе.”
У члану 70. став 2. речи: „орган аутономне покрајине, односно” бришу се.
Члан 14.
У члану 71. став 1. мења се и гласи:
„Уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за
здравствено осигурање, за које се средства обезбеђују у буџету јединице локалне
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самоуправе, за лица из
члана 58. став 2. овог закона, врши се преко
репрезентативног удружења у култури код кога је то лице уведено у Регистар
лица.“
Члан 15.
Члан 79. мења се и гласи:
„Надзор над применом одредаба овог закона и подзаконских аката донетих
на основу овог закона врши министарство.
Министарство врши надзор над радом ималаца јавних овлашћења којима је
овим законом поверено вршење послова државне управе, у складу са прописима
којима се уређује државна управа.”
Члан 16.
Члан 80. мења се и гласи:
„Инспекцијски надзор над применом овог закона и других прописа из
области културе врши министарство преко инспектора у култури.
На питања инспекцијског надзора из става 1. овог члана, која нису посебно
уређена овим законом, примењује се закон којим се уређује инспекцијски надзор.
На територији аутономне покрајине, инспекцијски надзор из става 1. овог
члана врши надлежни орган аутономне покрајине, као поверени посао.”
Члан 17.
После члана 80. додају се чл. 80а-80д, који гласе:
„Члан 80а
Инспектор у култури врши послове инспекцијског надзора у областима
културних делатности утврђених у члану 8. овог закона, а наручито у:
- појединим областима уметничког стваралаштва;
- делатности заштите у области непокретних културних добара, делатности
заштите у области покретних културних добара, делатности заштите у области
нематеријалног културног наслеђа и заштите у области библиотечкоинформационе делатности;
- делатности задужбина и фондација у култури и
- употреби информационе и комуникационе технологије рада у
јединственим софтверским решењима и у спровођењу процеса дигитализације у
делатностима културе утврђених овим законом и посебним законима у области
културе.
Члан 80б
У вршењу инспекцијског надзора инспектор у култури има право и дужност
да:
1) проверава да ли су испуњени прописани услови за обављање делатности
уређених овим и посебним законима;
2) прегледа уговоре, евиденције, исправе, електронска документа и другу
документацију потребну за утврђивање законитости пословања субјеката културе

5

који пружају услуге у складу са овим законом, а коју није могао да прибави по
службеној дужности, уз могућност обезбеђења доказа;
3) утврђује идентитет физичког лица које пружа услуге уређене овим
законом, увидом у личну карту, путну исправу или другу јавну исправу са
фотографијом;
4) утврђује идентитет физичког лица које обавља делатност у складу са
овим законом, без уписа у одговарајући регистар, увидом у личну карту, путну
исправу или другу јавну исправу са фотографијом;
5) утврђује идентитет запослених, односно радно ангажованих лица код
субјеката културе који обављају делатност у складу са овим законом, увидом у
личну карту, путну исправу или другу јавну исправу са фотографијом;
6) прегледа просторије, односно простор субјекта културе, који обављају
делатност и пружају услуге уређене овим законом;
7) фотографише, односно врши видео снимање простора из става 1. тачка
7) овог члана;
8) врши штампање, копирање, односно фотографисање и снимање
пословних докумената из став 1. тачка 7) овог члана;
9) предузме и друге прописане мере предвиђене законом.
Члан 80ц
Инспектор у култури је овлашћен да:
1) привремено забрани обављање делатности правном и физичком лицу које
обавља делатност културе, за коју није регистровано у одговарајућем регистру;
2) записником о инспекцијском надзору наложи једну или више мера за
отклањање неправилности;
3) сачини службену белешку о оним радњама у поступку за које се не саставља
записник;
4) изриче превентивне, као и друге мере које су посебно уређене законом
којим се уређује инспекцијски надзор;
5) предузима радње које су посебно уређене законом којим се уређује
инспекцијски надзор;
6) изда прекршајни налог;
7) поднесе пријаву надлежном органу за кривично дело или привредни
преступ, односно поднесе захтев за покретање прекршајног поступка утврђених
посебним законима.
У случају из става 1. тачка 1) овог члана, када надзирани субјект отклони
наложене неправилности на прописан начин, инспектор у култури не подноси
захтев за покретање прекршајног поступка или не издаје прекршајни налог,
уколико највиши износ запрећене казне не прелази 200.000 динара, односно
поступа на начин прописан законом којим се уређује инспекцијски надзор.
Инспектор у култури доноси решење о привременој забрани обављања
делатности и пружања услуге до испуњења законом прописаних услова.
Члан 80д
Примена казнених одредби према надзираним субјектима у култури вршиће
се у складу са законима којима се уређују посебне области културе.”
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Члан 18.
После члана 86. додају се чл. 86а и 86б, који гласе:
„Члан 86а
Регистар установа културе прописан овим законом, успоставиће се у року од
18 месеци од дана ступања на снагу овог закона.
АПР ће преузети од привредних судова који су били надлежни за послове
регистрације установа културе предмете, архиву и регистратурски материјал,
настао у раду на вођењу регистара, у року од шест месеци од дана ступања на снагу
овог закона.
До успостављања регистра у АПР-у, установе културе ће се регистровати у
надлежним привредним судовима.
Установе културе које су до почетка рада Регистра установа културе у АПРу биле регистроване у привредним судовима, дужне су да поднесу пријаву за упис
усклађивања у Регистар установа културе у року од три месеца од дана окончања
поступка превођења из става 3. овог члана и уз пријаву поднесу и примерак новог
статута.
Члан 86б
Министар ће упутити позив овлашћеним предлагачима да доставе Листе
предлога кандидата за чланове Савета из члана 16а став 2. овог закона у року од 60
дана од ступања на снагу овог закона.”
Члан 19.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
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