
 

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 

 

Закон о музејској делатности („Службени гласник РС”, број 35/21) је на снази од 16. 

априла 2021. године, а почеће са применом 17. октобра 2021. године. Пре његовог 

доношења музејска делатност није била регулисана посебним законом којим би била 

уређена музејска делатност сходно својим специфичностима, већ је била уређена Законом 

о културним добрима („Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 – др. закон, 99/11 – др. 

закон, 6/20 – др. закон и 35/21– др. закон)  који је по свом карактеру општи пропис који 

уређује општа, заједничка питања заштите културних добара. 

Законом о музејској делатности уређују се услови и начин обављања музејске 

делатности, њена структура и организација, уређење и делокруг рада музеја, начин 

заштите, коришћења и обраде музејске грађе и вођење музејске документације и друга 

питања од значаја за обављање музејске делатности. 

Разлози за доношење ове измене закона се односи на потребу усаглашавања овог 

закона са Законом о култури у контексту дела закона којим се регулишу услови које треба 

да испуњава директор и вршилац дужности директора музеја, односно одредбама члана 

36. став 1. и члана 37. став 4. тог закона. 

У Закону о култури је утврђено да кандидати за директоре установа културе морају 

имати високо образовање и најмање пет година радног искуства у култури. Остали услови 

за избор кандидата за директора установе утврђују се статутом установе. Према одредбама 

тог закона вршилац дужности директора мора да испуњава услове за избор кандидата за 

директора.  

С друге стране, у Закону о музејској делатности у члану 49. став 3, је утврђено да 

директор и вршилац дужности директора музеја, поред услова утврђених одредбама закона 

којима се уређује област културе, може бити лице које има положен стручни испит и 

најмање пет година рада у музејској делатности. Ово решење може изазвати проблеме у 

пракси спровођења јавних конкурса за избор директора музеја, јер би могло довести до тога 

да се у неким случајевима примењује наведена одредба Закона о музејској делатности, а у 

неким одредбе Закона о култури којима су за директора и вршиоца дужности директора 

предвиђени услови високо образовање и најмање пет година радног искуства у култури а 

остали услови утврђују статутом установе . 

Доношењем измене Закона о музејској делатности овај проблем се регулише тако 

што се одредба члана 49. став 3. мења у складу са решењем из наведених одредби Закона о 

култури, чиме ће се избећи будући поменути пробеми у пракси у погледу примене 

различитих закона у постуцима избора директора музеја на јавним конурсима, односно 

именовања вршиоца дужности директора. 



 

III. Основни правни институти и појединачна решења 

 

Члан 1. Овим чланом се врши измена члана 49. став 3. Закону о музејској 

делатности и утврђује да директор и вршилац дужности директора музеја може бити лице 

које испуњава услове утврђене одредбама закона којима се уређује област културе. 

Члан 2. Овим чланом регулише се време ступања на снагу закона и датум почетка 

примене у складу са даном почетка примене Закона о музејској делатности. 

 

IV. Процена финансијских средстава потребних за спровођење закона 

 

За спровођење овог закона нису потребна буџетска средства.  

 

ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ 

 

Члан 49. 
Органи музеја су: директор, управни одбор и надзорни одбор. 

Именовање директора, именовање вршиоца дужности директора, надлежности, 

престанак дужности, утврђује се на начин и по поступку прописаним одредбама закона 

којим се уређује област културе. 

Директор и вршилац дужности директора музеја, поред услова утврђених одредбама 

закона којима се уређује област културе, може бити лице које има положен стручни испит 

и најмање пет година рада у музејској делатности. 

ДИРЕКТОР И ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА МОЖЕ БИТИ 

ЛИЦЕ КОЈЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ УТВРЂЕНЕ ОДРЕДБАМА ЗАКОНА КОЈИМА СЕ 

УРЕЂУЈЕ ОБЛАСТ КУЛТУРЕ. 

Надлежност, избор чланова и рад управног одбора и надзорног одбора, као и 

престанак дужности чланова управног одбора и надзорног одбора, утврђује се на начин и 

по поступку прописаним одредбама закона којим се уређује култура. 



 


