ПРЕДЛОГ
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС. 44/14
и 30/18 – др. пропис) и члана 246. ст. 1. и 2. Закона о раду(„Службени гласник РС”,
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС, 113/17 и 95/18 – др. пропис), а на
предлог Министарства културе и информисања
Влада доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се текст Посебног колективног уговора о изменама и
допуни Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач
Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, који је
саставни део овог закључка.
2. Овлашћује се Владан Вукосављевић, министар културе и
информисања, да, у име Владе, потпише Посебан колективни уговор из тачке 1.
овог закључка.
3. Овај закључак ради реализације доставити Министарству културе и
информисања, које ће по један примерак доставити репрезентативним синдикатима
у култури, а ради информисања Министарству финансија, Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања и Министарству државне управе и
локалне самоуправе.

Број
У Београду,
ВЛАДА

ПРЕДСЕДНИК

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за доношење Закључка о прихватању Предлога
Посебног колективног уговора о изменама и допуни Посебног колективног уговора
за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и
јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 106/18) (у даљем
тексту: Анекс уговора) садржан је у одредби члана 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), којом је прописано да Влада
доноси закључак, када не доноси друге акте, члана 246. ст. 1. и 2. Закона о раду
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС, 113/17 и
95/18 – др. пропис), којим је прописано да посебан колективни уговор за
територију Републике Србије за јавна предузећа и јавне службе чији је оснивач
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе може да закључи Влада и
репрезентативни синдикат, ако постоји оправдани интерес и у циљу обезбеђивања
једнаких услова рада и чл. 75. и 77. Посебног колективног уговора за установе
културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица
локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 106/18), (у даљем тексту:
Уговор), којим су се уговорне стране сагласиле да се измене и допуне овог уговора
могу између осталог вршити и у случају ако једна од уговорних страна утврди да
овај уговор из других оправданих разлога треба мењати.
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ
На основу члана 246. ст. 1. и 2. Закона о раду („Службени гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14,) репрезентативни синдикати:
Самостални синдикат културе Србије, Грански синдикат културе и уметности
„Независност” и Конфедерација слободних синдиката, с једне, и Влада, с друге
стране, закључили су 28. децембра 2018. године Уговор, који је ступио на снагу и
примењује се од 1. јануара 2019. године. Овај уговор закључен је на период од три
године, након чега престаје да важи уколико се уговорне стране у међувремену
другачије не споразумеју.
Самостални синдикат културе Србије (у даљем тексту: Синдикат) је
дописом 20 Број: 82 од 1. јула 2019. године, поднео захтев да се започне с
преговорима за закључивање Анекса Уговора и доставио Мнистарству културе и
информисања Предлог анекса Уговора – који су заједнички припремили

представници напред наведена три репрезентативна синдиката (сва три синдиката
имају решење о утврђивању репрезентативности која су објављена у „Службеном
гласнику РС”.
Решењем министра културе и информисања, Број: 119-01-321/201807 од 22. октобра 2018. године, основан је Преговарачки тим за закључивање
Уговора, у који су испред оснивача именована по два представника: Министарства
финансија; Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
Министарства државне управе и локалне самоуправе; и Министарства културе и
информисања, па тако није било потребе да се именује нови Преговарачки тим за
закључивање Анекса уговора.
Преговарачки тим за закључивање Анекса уговора је са
представницима наведених репрезентативних синдиката у култури на шест
заједничких седница водио преговоре и усагласио Предлог Анекса уговора.
Имајући у виду наведено предлажемо да Влада усвоји Предлог
Анекса уговора и овласти Владана Вукосављевића, министра културе и
информисања, да у име Владе са овлашћеним представницима репрезентативних
синдиката у култури, потпише овај анекс.
III. ФИНАНСИЈСКИ ЕФЕКТИ
Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени
гласник РС”, број 84/19) нису планирана-обезбеђена средстава за спровођење
Анекса Уговора.
За спровођење члана 3. Анекса уговора којим се прописује ново
право запосленом на исплату јубиларне награде и за 40 година рада проведеног у
радном односу извршена је анализа потребних финансијских средстава за наредне
три године (2020-2022). За укупно 40 запослених у установама културе чији је
оснивач Република Србија, који ће остварити ово право потребно је обезбедити
финансијска средства у укупном износу од 6.274,410,00 динара. За укупно 138
запослених у установама културе чији је оснивач аутономна покрајина и јединица
локалне самоуправе који ће остварити ово право потребно је обезбедити
финансијска средства у укупном износу од 21.646.725,00 динара. За укупно 178
запослених у установама културе чији је оснивач Република Србија, аутономна
покрајина и јединица локалне самоуправе који ће остварити ово право потребно је
обезбедити финансијска средства у укупном износу од 27.921.135,00 динара.
За спровођење Анекса Уговора у 2020. години потребно је
обезбедити финансијска средства из буџета Републике Србије, аутономне
покрајине и јединица локалне самоуправе, односно из текуће буџетске резерве.

ХИТНО!
Република Србија
МИНИСТАРСТВО
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Београд, Влајковићева 3
Број: 112-01-250/2019-01
Датум: 14. јул 2020.
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МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Кнеза Милоша 20
БЕОГРАД
Поштовани,
Сагласно члану 46. став 1. Пословника Владе у прилогу вам, ради
разматрања и давања мишљења, достављамо текст Предлога Посебног колективног
уговора о изменама и допуни Посебног колективног уговора за установе културе
чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне
самоуправе, с образложењем, Предлогом закључка и Обрасцем ПФЕ.
С поштовањем,

МИНИСТАР

Владан Вукосављевић

Прилог: Као у тексту.
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РАДНИ МАТЕРИЈАЛ!
Ово је коначна верзија која је достављена Министарству
финансија 6. фебруара 2020. године.
Никола Шеатовић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за доношење Закључка о прихватању Предлога анекса
Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република
Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник
РС”, број 106/18) садржан је у одредби члана 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), којом је прописано да Влада
доноси закључак, када не доноси друге акте, члана 246. ст. 1. и 2. Закона о раду
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС, 113/17 и
95/18 – др. пропис), којим је прописано да посебан колективни уговор за
територију Републике Србије за јавна предузећа и јавне службе чији је оснивач
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе може да закључи Влада и
репрезентативни синдикат, ако постоји оправдани интерес и у циљу обезбеђивања
једнаких услова рада и чл. 75. и 77. Посебног колективног уговора за установе

културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица
локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 106/18), (у даљем тексту:
Уговор), којим су се уговорне стране сагласиле да се измене и допуне овог уговора
могу између осталог вршити и у случају ако једна од уговорних страна утврди да
овај уговор из других оправданих разлога треба мењати.
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ
На основу члана 246. ст. 1. и 2. Закона о раду („Службени гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14,) репрезентативни синдикати:
Самостални синдикат културе Србије, Грански синдикат културе и уметности
„Независност” и Конфедерација слободних синдиката, с једне, и Влада, с друге
стране, закључили су 28. децембра 2018. године Уговор, који је ступио на снагу и
примењује се од 1. јануара 2019. године. Овај уговор уговор закључен је на период
од три године, након чега престаје да важи уколико се уговорне стране у
међувремену другачије не споразумеју.
Самостални синдикат културе Србије (у даљем тексту: Синдикат) је
дописом 20 Број: 82 од 1. јула 2019. године, поднео захтев да се започне с
преговорима за закључивање Анекса Уговора и доставио Мнистарству културе и
информисања Предлог анекса Уговора – који су заједнички припремили
представници напред наведена три репрезентативна синдиката (сва три синдиката
имају решење о утврђивању репрезентативности која су објављена у „Службеном
гласнику РС”.
Решењем министра културе и информисања, Број: 119-01-321/201807 од 22. октобра 2018. године, основан је Преговарачки тим за закључивање
Уговора, у који су испред оснивача именована по два представника: Министарства
финансија; Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
Министарства државне управе и локалне самоуправе; и Министарства културе и
информисања, па тако није било потребе да се именује нови Преговарачки тим за
закључивање Анекса Уговора.
Преговарачки тим за закључивање Уговора је са представницима
наведених репрезентативних синдикатима у култури на четири заједничке седнице
водио преговоре и усагласио Предлог анекса Уговора.
Имајући у виду наведено предлажемо да Влада усвоји Предлог
анекса Уговора и овласти Владана Вукосављевића, министра културе и
информисања, да у име Владе са овлашћеним представницима репрезентативних
синдиката у култури, потпише овај анекс.
III. ФИНАНСИЈСКИ ЕФЕКТИ

Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени
гласник РС”, број 84/19) нису планирана-обезбеђена средстава за спровођење
Анекса Уговора.
За спровођење члана 4. Анекса Уговора којим се прописује ново
право запосленом на исплату јубиларне награде и за 40 година рада проведеног у
радном односу извршена је анализа потребних финансијских средстава за наредне
три године (2020-2022). За укупно 40 запослених у установама културе чији је
оснивач Република Србија, који ће остварити ово право потребно је обезбедити
финансијска средства у укупном износу од 6.771,000,00 динара. За укупно 138
запослених у установама културе чији је оснивач аутономна покрајина и јединица
локалне самоуправе који ће остварити ово право потребно је обезбедити
финансијска средства у укупном износу од 23.577.845,00 динара. За укупно 178
запослених у установама културе чији је оснивач Република Србија, аутономна
покрајина и јединица локалне самоуправе који ће остварити ово право потребно је
обезбедити финансијска средства у укупном износу од 30.348.845,00 динара.
За спровођење члана 7. Анекса Уговора којим се прописује обавеза
послодавца да је дужан да обезбеди систематски преглед за све запослене најмање
једном годишње извршена је анализа потребних финансијских средстава за наредне
три године (2020-2022). У Републици Србији има укупно 10.650 запослених на
неодређено време у установама културе чији је оснивач Република Србија,
аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, а који ће који ће остварити
ово право. У установама културе чији је оснивач Република Србија има укупно
2.347 запослених на неодређено време и за ову намену потребно је обезбедити
финансијска средства у износу од 49.500.000,00 динара. У установама културе чији
је оснивач аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе има укупно 8.303
запослених на неодређено време и за ову намену потребно је обезбедити
финансијска средства у износу од 174.140.000,00 динара. Укупно за свих 10.650
запослених на неодређено време у установама културе чији је оснивач Република
Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе за ову намену
потребно је обезбедити финансијска средства у укупном износу од 223.640.000,00
динара.
За спровођење члана 4. Анекса Уговора којим се прописује ново
право запосленима на исплату јубиларне награде за 40 година рада проведеног у
радном односу и члана 7. Анекса Уговора којим се прописује обавеза послодавца
да је дужан да обезбеди систематски преглед за запослене на неодређено време у
установама културе чији је оснивач Република Србија најмање једном годишње, за
наредне три године (2020-2022) потребно је обезбедити финансијска средства у
укупном износу од 56.271.000,00 динара, а за запослене на неодређено време у
установама културе чији је оснивач аутономна покрајина и јединица локалне
самоуправе за ову намену потребно је обезбедити финансијска средства у износу
од 197.717.645,00 динара. Укупно за спровођење чл. 4. и 7. Анекса Уговора
потребно је обезбедити финансијска средства у укупном износу од 253.988.845,00
динара.
За спровођење Анекса Уговора у 2020. години потребно је
обезбедити финансијска средства из буџета Републике Србије, аутономне
покрајине и јединица локалне самоуправе, односно из текуће буџетске резерве.

