ЗАКОН
О КУЛТУРИ
(Сл. гласник РС бр. 72/09, 13/16)
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.
Овим законом утврђује се општи интерес у култури, начин
остваривања општег интереса у култури и обављање културних делатности,
права, обавезе и одговорности Републике Србије, аутономних покрајина и
општина, градова и града Београда (у даљем тексту: јединица локалне
самоуправе) у култури, као и услови за деловање свих субјеката у култури.
Културна делатност и области културне делатности
Члан 8.
Културном делатношћу, у смислу овог закона, сматрају се
послови нарочито у следећим областима:
1) књижевност (стваралаштво, преводилаштво);
2) музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);
3) ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура;
4) позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација);
5) уметничка игра - класичан балет, народна игра, савремена игра
(стваралаштво, продукција и интерпретација);
6) филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;
7) дигитално стваралаштво и мултимедији;
8) остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл,
циркус, пантомима, улична уметност и сл.);
9) откривање, прикупљање, истраживање, документовање,
проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање,
интерпретација, коришћење и управљање културним наслеђем;
10) библиотечко-информационе делатности;
11) научноистраживачке и едукативне делатности у култури;
12) менаџмент у култури.
Уметничком делатношћу, у смислу овог закона, сматрају се
послови у областима из става 1. тач. 1)-8) овог члана.

III. СУБЈЕКТИ У КУЛТУРИ
Врсте субјеката
Члан 21.
Културну делатност могу обављати установе културе, удружења у
култури, уметници, сарадници, односно стручњаци у култури, као и други
субјекти у култури.
2. Уметник, сарадник и стручњак у култури. Удружења у култури
Удруживање уметника, сарадника, односно стручњака у култури
Члан 55.
Уметници, сарадници, односно стручњаци у култури могу се
удруживати у удружења (у даљем тексту: удружење у култури) сагласно
прописима о удруживању грађана.
Члан 55а
Репрезентативна уметничка удружења у култури, могу се
утврдити за следећа подручја културе:
1) књижевно стваралаштво;
2) књижевно преводилаштво;
3) музичко стваралаштво;
4) музичка интерпретација;
5) ликовна уметност;
6) примењена и визуелна уметност, дизајн и уметничка фотографија;
7) филмска уметност и аудио визуелно стваралаштво;
8) позоришна уметност - сценско стваралаштво и интерпретација;
9) опера, музичко сценско стваралаштво и интерпретација;
10) уметничка игра (класичан балет, народна игра и савремена игра);
11) дигитално стваралаштво и мултимедија;
12) архитектура;
13) превођење стручних и научних текстова;
14) извођење музичких, говорних, артистичких и сценских културних
програма.
Члан 55б
Репрезентативна удружења у култури, могу се утврдити за
следећа подручја културе:
1) истраживање, заштита, коришћење, прикупљање и представљање
непокретног културног наслеђа;

2) истраживање, заштита, коришћење, прикупљање и представљање
покретног културног наслеђа;
3) истраживање, заштита, коришћење, прикупљање и представљање
нематеријалног културног наслеђа;
4) филмске и телевизијске делатности;
5) научноистраживачка и едукативна делатност у култури;
6) библиотечко-информациона делатност;
7) издаваштво;
8) менаџмент у култури;
9) продукција културних програма и дела;
10) стручна сарадња у уметничким делатностима и делатностима у
области културног наслеђа.
Репрезентативна удружења у култури
Члан 56.
Уколико у једном подручју културе наведеном у члану 55а и 55б
овог закона постоји више регистрованих удружења, статус
репрезентативног удружења у култури за територију Републике Србије
(у даљем тексту: репрезентативно удружење у култури), на предлог
Комисије за утврђивање репрезентативности удружења у култури, за
највише два удружења решењем утврђује министар.
Једно
репрезентативно
удружење
може
имати
репрезентативност за више подручја културе ако за то испуњава
услове утврђене у акту из става 5. овог члана.
Регистар репрезентативних удружења у култури води
Министарство.
Регистар из става 3. овог члана, садржи податке о
репрезентативним удружењима, и то: назив, седиште, адреса, датум
оснивања, подручје културе, име заступника и број под којим је
удружење уписано у регистар.
Састав и начин рада комисије из става 1. овог члана као и ближе
услове и начин утврђивања и престанка статуса репрезентативног
удружења у култури, прописује министар.
Решење из става 1. овог члана објављује се у "Службеном
гласнику Републике Србије".
Члан 57.
Удружење у култури које је, у складу са овим законом, стекло
статус репрезентативног удружења у култури, у назив удружења уноси
и ознаку: "репрезентативно удружење у култури".
Удружење у култури које је стекло статус репрезентативног
удружења у култури може тај статус изгубити на начин на који је стечен
решењем министра, ако престане да испуњава услове потребне за

стицање репрезентативности утврђене прописом из члана 56. став 5.
овог закона, као и ако послове поверене овим законом не обавља или
их обавља супротно закону.
Појам самосталног уметника
Члан 58.
Уметник у смислу овог закона, јесте физичко лице које ствара
ауторска дела из области уметничке делатности или изводи уметничка и
ауторска дела из области уметничке делатности дефинисане чланом
55а овог закона.
Самостални уметник јесте физичко лице које самостално, у виду
занимања, обавља уметничку делатност и коме је репрезентативно
удружење у култури утврдило статус лица које самостално обавља
уметничку делатност у области културе.
У обављању делатности лице из става 2. овог члана, уз лично име,
може да користи ознаку "самостални уметник".
Појам самосталног стручњака у култури
Члан 59.
Самостални стручњак у култури јесте физичко лице које
самостално у виду занимања, обавља послове из члана 55б овог
закона и коме је репрезентативно удружење у култури утврдило статус
лица које самостално обавља делатност у области културе.
У обављању делатности из става 1. овог члана, уз лично име,
може се користити ознака "самостални стручњак у култури".
Појам самосталног извођача културних програма и самосталног
сарадника у култури
Члан 60.
Самостални извођач културних програма у музичким и сценским
делатностима је физичко лице које самостално, у виду занимања обавља
вокално и инструментално извођење културних програма, или на други
начин изводи културни или артистички програм, и коме је репрезентативно
удружење у култури утврдило статус лица које самостално обавља
уметничку или другу делатност у области културе.
Самостални сарадник у култури јесте физичко лице које самостално,
у виду занимања, обавља стручно-техничке послове у области културних
делатности, и коме је репрезентативно удружење у култури утврдило статус
лица које самостално обавља делатност у области културе.

Услови за упис у евиденцију лица која самостално обављају уметничку
или другу делатност у области културе
Члан 61.
Лице из чл. 58-60. овог закона стиче статус лица које самостално
обавља уметничку или другу делатност у области културе уписом у
евиденцију лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у
области културе, ако испуњава следеће услове:
1) ако има пословну способност;
2) ако обавља делатност из члана 8. овог закона као једино или главно
занимање, а није корисник пензије;
3) ако има дозволу (лиценцу) за обављање делатности, када је таква
дозвола (лиценца) прописана;
4) ако му обављање делатности није забрањено правоснажном судском
одлуком;
5) ако има пребивалиште у Републици Србији;
6) ако има решење о утврђивању статуса лица које самостално обавља
уметничку или другу делатност у области културе из члана 62. овог
закона.
Захтев за утврђивање статуса лица које самостално обавља
уметничку или другу делатност у области културе подноси се одговарајућем
репрезентативном удружењу у култури.
Члан 62.
По захтевима лица за утврђивање статуса лица које самостално
обавља уметничку или другу делатност у области културе,
репрезентативна удружења доносе решења за културно подручје за
које су уписана у регистар репрезентативних удружења у култури у
смислу члана 56. овог закона.
Ближе услове, мерила и критеријуме, као и поступак по
захтевима лица за утврђивање статуса лица која самостално обављају
уметничку или другу делатност у области културе, као и поступак
провере испуњености услова из члана 61. овог закона за лица која су
уписана у евиденцију лица која самостално обављају уметничку или
другу делатност у области културе за четворогодишњи период, за све
области културних делатности на предлог репрезентативних
удружења, прописује министар.
Лице које је уписано у евиденцију лица која самостално
обављају уметничку или другу делатност у области културе, ослобађа
се од обавезе доказивања испуњености услова из става 2. овог члана,
када напуни 30 година стажа осигурања (мушкарци), односно 25 година
стажа осигурања (жене).
Лични подаци о лицима из става 2. су: име и презиме,
јединствени матични број грађана, пол, датум рођења, место и

општина рођења, адреса, место и општина становања и контакт
телефон.
Евиденција лица која самостално обављају уметничку или другу
делатност у области културе
Члан 63.
Евиденцију лица која самостално обављају уметничку или другу
делатност у области културе (у даљем тексту: евиденција), за сваку
културну делатност, води одговарајуће репрезентативно удружење у
култури.
Податке из евиденције репрезентативно удружење у култури
доставља у виду обавештења надлежној организационој јединици Пореске
управе, у складу са законом којим се уређују доприноси за обавезно
социјално осигурање.
Садржину и начин вођења евиденције прописује министар.
У Евиденцију из става 1. уписује се:
1) редни број уписа;
2) презиме (име једног родитеља) и име лица које самостално обавља
уметничку или другу делатност у области културе;
3) датум и место рођења, општина, држављанство;
4) пребивалиште, адреса и број телефона;
5) делатност лица које самостално обавља уметничку или другу
делатност у области културе;
6) датум почетка самосталног обављања делатности и број акта о
утврђивању статуса лица које самостално обавља уметничку или
другу делатност у области културе;
7) датум престанка обављања делатности;
8) подаци о испуњености услова прописаних чланом 61. став 1. овог
закона, за стицање статуса лица које самостално обавља уметничку
или другу делатност у области културе;
9) промена података;
10) датум уписа;
11) напомена.
Уверење
Члан 64.
Надлежно репрезентативно удружење у култури издаје уверења о
чињеницама уписаним у евиденцију.
Уверења из става 1. овог члана издају се сагласно подацима из
евиденције и имају значај јавне исправе.

Уверења из става 1. овог члана издају се на захтев, по правилу истог
дана кад је странка затражила издавање уверења, а најдоцније у року од 15
дана од дана подношења захтева.
Ако надлежно репрезентативно удружење у култури одбије захтев за
издавање уверења, дужно је да о томе донесе посебно решење.
Ако у року од 15 дана од дана подношења захтева надлежно
репрезентативно удружење у култури не изда уверење, нити донесе и
достави странци решење о одбијању захтева, странка може изјавити жалбу
као да је захтев одбијен.
Ако странка, на основу доказа којима располаже, сматра да јој
уверење није издато у складу с подацима из евиденције, може захтевати
измену или издавање новог уверења.
Надлежно репрезентативно удружење у култури дужно је да донесе
посебно решење ако одбије захтев странке да јој измени или изда ново
уверење.
Ако у року од 15 дана од дана подношења захтева за измену или
издавање новог уверења то не буде учињено, странка може изјавити жалбу
као да је њен захтев одбијен.
Против решења о одбијању захтева из ст. 4. и 7. овог члана жалба се
може изјавити Министарству у року од 15 дана од дана достављања
решења.
Жалба из ст. 5. и 8. овог члана изјављује се Министарству након
истека рока прописаног за издавање, односно измену уверења.
Промене и брисање из евиденције
Члан 65.
Самостални уметник, самостални сарадник, односно самостални
стручњак у култури дужни су да сваку насталу промену у вези са условима
за упис у евиденцију из члана 61. став 1. овог закона, пријаве надлежном
репрезентативном удружењу у култури које води ту евиденцију, најкасније у
року од 15 дана од дана настанка промене.
Члан 66.
Лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку
или другу делатност у области културе брише се из евиденције на лични
захтев.
Лице из става 1. овог члана брише се из евиденције по службеној
дужности кад надлежно репрезентативно удружење у култури које води
евиденцију решењем утврди да то лице више не испуњава услове
прописане у члану 61. став 1. овог закона.

Вршење поверених послова
Члан 67.
Послови утврђивања статуса лица које самостално обавља
уметничку или другу делатност у области културе, послови издавања
уверења и вођења евиденције, које репрезентативна удружења у култури
обављају у складу са овим законом, врше се као поверени послови.
У поступцима у вези послова из става 1. овог члана, ако друкчије није
прописано овим законом, сходно се примењују одредбе закона којим се
уређује општи управни поступак.
Репрезентативна удружења сачињавају годишњи програм рада
на основу кога се врши финансирање поверених послова, водећи
рачуна о броју лица за које се води евиденција, потребном броју
извршилаца и другим материјално-техничким и текућим расходима и
издацима за вршење поверених послова.
Сагласност на годишњи програм рада репрезентативних
удружења даје Министарство.
Министарство закључује са репрезентативним удружењем
годишњи уговор о финансирању вршења поверених послова.
Исплата средстава из буџета Републике Србије врши се на
основу решења о преносу средстава.
Појам истакнутог уметника и истакнутог стручњака у култури
Члан 68.
Уметник, односно стручњак у култури који је својим радом у области
културне делатности дао врхунски допринос националној култури, односно
култури националних мањина у Републици Србији и који испуњава друге
услове приписане овим законом и прописима донетим за спровођење овог
закона, може стећи статус истакнутог уметника, односно истакнутог
стручњака у култури.
Статус истакнутог уметника, односно истакнутог стручњака у култури
утврђује Савет, на предлог удружења у култури, односно у случају
припадника националне мањине и на предлог националног савета
националне мањине.
Критеријуме за стицање статуса истакнутог уметника, односно
истакнутог стручњака у култури, на предлог Савета, прописује министар.
Уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса
за здравствено осигурање
Члан 69.
Брисан (Сл. гласник РС бр. 13/16)

Члан 70.
Уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и
доприноса за здравствено осигурање за које се средства обезбеђују у
буџету аутономне покрајине, односно буџету јединице локалне
самоуправе за лице које је стекло статус лица које самостално обавља
уметничку делатност у области културе, врши се у складу са законом
којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање.
Ближе услове и начин стицања права на уплату доприноса из става
1. овог члана прописује надлежни орган аутономне покрајине, односно
орган јединице локалне самоуправе.
Члан 71.
Уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса
за здравствено осигурање, за које се средства обезбеђују у буџету
аутономне покрајине, односно буџету јединице локалне самоуправе, за
лица из чл. 58-60. овог закона, врши се преко репрезентативног удружења у
култури код кога је то лице уведено у евиденцију.
Репрезентативна удружења у култури, дужна су да, у року од 15
дана од дана уплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и
доприноса за здравствено осигурање за лица која су у евиденцији тог
удружења, а за које су додељена буџетска средства преко
репрезентативног удружења, а најкасније до краја текуће године,
поднесу извештај о реализацији уплате доприноса и доставе доказе о
наменском коришћењу финансијских средстава органу који је одобрио
средства за пренос средстава преко репрезентативних удружења у
култури.
.
Финансирање и суфинансирање пројеката у култури
Члан 76.
Најмање једном годишње Министарство, орган аутономне
покрајине, односно орган јединице локалне самоуправе расписују
јавне конкурсе ради прикупљања предлога за финансирање или
суфинансирање пројеката у култури, као и пројеката уметничких,
односно стручних и научних истраживања у култури.
Право учешћа на конкурсу имају установе, уметничка и друга
удружења регистрована за обављање делатности културе, као и други
субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република
Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и који
се финансирају сходно члану 74. овог закона, те не могу учествовати у
конкурсима које расписују њихови оснивачи.

Право учешћа на конкурсима који су намењени очувању и
промоцији српске културе у иностранству имају установе, удружења и
други субјекти у култури, који су у иностранству регистровани за
обављање културне делатности.
О избору пројеката по расписаном јавном конкурсу одлучује
стручна комисија коју образује орган који расписује конкурс (у даљем
тексту: Комисија).
Национални савет националне мањине даје предлог за
расподелу средстава која се додељују путем јавног конкурса из буџета
Републике, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе
установама, манифестацијама и удружењима националне мањине у
области културе.
Чланови Комисије се бирају из реда угледних и афирмисаних
уметника и стручњака у култури посебно за сваку област културне
делатности која је предмет конкурса.
Средства за рад Комисија обезбеђују се у буџету Републике,
односно аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.
Висину накнаде за рад чланова Комисије утврђује министар,
односно надлежни орган аутономне покрајине, односно надлежни
орган јединице локалне самоуправе у складу са расположивим
средствима у буџету.
Са изабраним подносиоцима пројеката закључују се уговори о
њиховом финансирању, односно суфинансирању.
Исплата средстава из буџета Републике Србије, буџета
аутономне покрајине, односно буџета јединице локалне самоуправе,
врши се на основу решења о преносу средстава.
Министарство, орган аутономне покрајине и орган јединице
локалне самоуправе могу закључивати уговоре о суфинансирању
пројеката у култури и без јавног конкурса, ако се ради о изузетно
значајном пројекту који није било могуће унапред планирати и уколико
тај пројекат испуњава најмање три критеријума утврђена актом из
става 13. овог члана, с тим да се за те намене може ангажовати
највише до 25% на годишњем нивоу од укупне масе одобрених
буџетских средстава из става 1. овог члана за текућу годину.
Средства за финансирање плаћања партиципације за
међународне фондове, програме и пројекте који су у складу са
потписаним
међународним
уговорима,
суфинансирање
и
финансирање програма и пројеката који се спроводе у сарадњи са
међународним организацијама, суфинансирање и финансирање
пројеката који проистичу из потписаних или потврђених међународних
билатералних споразума, програма, протокола и меморандума о
сарадњи у области културе и других међународних обавеза,
обезбеђују се у буџету Републике Србије.
Ближа мерила, критеријуме и начин избора пројеката у култури
који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије,
аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе утврђује

Влада, у складу са начелима културног развоја, а нарочито
уважавањем културних и демократских вредности локалне,
регионалне и националне традиције, културне разноликости,
очувањем културе националних мањина и добара од посебног значаја
за културу и историју српског народа, која се налазе ван територија
Републике Србије.

