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Сажетак
Непотребно је посебно наглашавати који су потенцијали друштвене одговорности корпоративног сектора у земљи као 
што је Србија, где недостатак развојних средстава представља хронично стање у свим сегментима друштва. Исто важи 
и за друштвено одговорно инвестирање у културу, где се овај концепт и поред огромних могућности за обезбеђење 
додатних средстава до сада није користио у потребној мери. Један од главних узрока за овакво стање се односи и на 
неадекватно правно регулисање ове материје у нашој земљи, с обзиром да су закони који се односе на развој друштвене 
одговорности неподстицајног карактера. У овом раду ћемо појединачно анализирати правне акте који имају одређени 
ниво утицаја на развој друштвено одговорног инвестирања у културу и тако доказати изречену тезу о легислативној 
нефункционалности овог дела нашег система. Истовремено ћемо указати на неопходне мере које се у будућности морају 
применити како би се кроз систем подстицајног законодавства повећао ниво овако обезбеђених средстава за развој 
културе у Србији.

Кључне речи: 
култура, друштвено одговорно пословање, привреда, закони, реформa, финансирање културе, међуресорна сарадња, 
развој културе

Уводна разматрања

Узро ци хро нич ног не до стат ка сред ста ва за раз-
вој кул ту ре у Ср би ји мо гу се утвр ди ти је ди но ме-
то до ло шки до бро при пре мље ним си сте мом ње ног 
са гле да ва ња из раз ли чи тих угло ва. Је дан од тих 
аспе ка та се од но си и на пи та ње сте пе на ис ко ри-
шће но сти ве ли ког бро ја тзв. не бу џет ских из во ра 
фи нан си ра ња кул ту ре и об у че но сти ка дро ва за 
њи хо во ко ри шће ње. Да би ука за ли на чи ње ни цу 
по сто ја ња раз ли чи тих из во ра фи нан си ра ња кул-
ту ре, под се ти ће мо да у на шем др жав но-прав ном 
си сте му по сто је два основ на об ли ка обез бе ђи ва-
ња сред ста ва за ове свр хе, и то кла сич но фи нан-
си ра ње и фи нан си ра ње кроз соп стве не при хо де 
су бје ка та у кул ту ри. Кла сич ни ви до ви фи нан си ра-
ња кул ту ре има ју сво ја три по до бли ка, као што су: 
бу џет ско фи нан си ра ње, фи нан си ра ње из европ-
ских прет при ступ них фон до ва и фи нан си ра ње 
кроз фор му кор по ра тив не фи лан тро пи је и дру-
штве но од го вор ног по на ша ња при вре де. Што се 
ти че соп стве них при хо да су бје ка та у кул ту ри, они 

се за сни ва ју на но вом кон цеп ту раз во ја кул ту ре, у 
сми слу ње не фи нан сиј ске одр жи во сти кроз фор му 
раз ли чи тих ак тив но сти су бје ка та у кул ту ри ко мер-
ци јал ног ти па.1

Од на бро ја них из во ра фи нан си ра ња до ма ће 
кул ту ре, по себ но ће мо из дво ји ти зна чај дру штве но 
од го вор ног по сло ва ња, или, кон крет ни је ре че но, 
дру штве но од го вор ног ин ве сти ра ња у кул ту ру. Ме-
ђу тим, да би овај вид фи нан си ра ња убу ду ће имао 
зна чај ни ју уло гу у раз во ју кул ту ре не го што је то 
са да слу чај, би ло би ко ри сно утвр ди ти у ко јој ме ри 
до ма ћи за ко ни ко ји ре гу ли шу ову област пред ста-
вља ју под сти цај ни фак тор раз во ја овог кон цеп та.  
У овом ра ду ба ви ће мо се пи та њи ма ути ца ја за кон-
ских окви ра на раз вој дру штве но од го вор ног ин-
ве сти ра ња у кул ту ру и пред ло зи ма за по ди за ње 
ква ли те та тог ути ца ја у бу ду ћем раз во ју кул ту ре у 
Ср би ји.

1   П. Бла го је вић, „Прав на уре ђе ност обла сти кул ту ре у Ср би ји“ (док тор ска 
ди сер та ци ја, Прав ни фа кул тет Уни он, 2012), 102.
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Оп ште на по ме не о дру штве но  
од го вор ном по сло ва њу

Пре пре ла ска на те му ве за ну за за кон ску осно-
ва ност раз во ја дру штве но од го вор ног фи нан си ра-
ња кул ту ре у на шој зе мљи, по треб но је из дво ји ти 
не ко ли ко оп штих на по ме на о пој му дру штве не од-
го вор но сти кор по ра тив ног сек то ра.2 

Исто риј ски по сма тра но, мо же се ре ћи да је 
кон цепт дру штве не од го вор но сти унео зна чај не 
про ме не у свет по сло ва ња, исто вре ме но ме ња ју ћи 
це ло куп не од но се у дру штву. Та ко ви ше ни је би ло 
до вољ но да ком па ни је не на но се ште ту дру штву, 
већ да пре у зму од го вор ност и да до при но се на-
прет ку дру штва у ко јем су при сут не.3 На свет ском 
са ми ту за одр жи ви раз вој, одр жа ном у Јо ха нес-
бур гу 2002. го ди не, зе мље уче сни це су се уса гла-
си ле око по тре бе за ус по ста вља њем парт нер ства 
из ме ђу при вре де, вла ди ног и дру штве ног сек то ра 
и де фи ни са ле дру штве но од го вор но по сло ва ње 
као кључ ни пред у слов за ње го во по кре та ње.4 У том 
од но су, где се с јед не стра не по ја вљу ју при вред ни 
су бјек ти, а са дру ге дру штве на за јед ни ца у раз ли-
чи тим об ли ци ма, пот пу но је ја сна ко рист ко ју од 
то га има ова дру га „уго вор на стра на.“ Ме ђу тим, 
ис ку ство је по ка за ло да од овог кон цеп та ве о ма 
зна чај не ко ри сти мо же има ти и при вре да, ко ја је 
вр ло че сто због то га и са ма ини ци ја тор са рад ње 
са дру штвом у чи јим окви ри ма де лу је. Кон крет-
ни је ре че но, при ме на овог кон цеп та има сле де ће 
пред но сти: по ве ћа ње угле да код фи нан сиј ских 
ин сти ту ци ја и, сход но то ме, лак ше кре ди ти ра ње, 
по ве ћа ње це на ак ци ја на бер зи, при вла че ње и за-
др жа ва ње ви со ко ква ли тет них ка дро ва, сма ње ње 
опе ра тив них тро шко ва по сло ва ња и, ду го роч но 
гле да но, по ве ћа ње про фи та.5 

Тре ба ло би по себ но на гла си ти да су кључ на 
под руч ја на ко ја дру штве но све сно и од го вор но 
пред у зе ће мо же да ути че: људ ска пра ва, пра ва 
рад ни ка, здрав ство, кул ту ра, спорт, за шти та жи-

2   По јам кор по ра тив ног сек то ра се од но си на део при вре де ко ји чи не ве ли ке 
ком па ни је ко је има ју ка па ци тет за одва ја ње зна чај них сред ста ва за  раз вој 
кон цеп та дру штве но од го вор ног по сло ва ња. Ме ђу тим, уче шће у овом про-
це су мо гу има ти и сва дру га пред у зе ћа у скла ду са сво јим мо гућ но сти ма 
(Прим. П. Б).
3   Ка та ри на Па нић, „По ли ти ка дру штве не од го вор но сти као јед на од де тер-
ми нан ти раз во ја кре а тив ног сек то ра“, Кул ту ра бр. 128 (2010): 219.
4   Исто, 220. 
5   До брин ка Вељ ко вић и Да ли бор ка Пе тро вић, „Кор по ра тив на дру штве на 
од го вор ност и зна чај ње не про мо ци је“, Мар ке тинг 41 (2011): 30.

вот не сре ди не, итд.6 Иако за сва ку од ових обла-
сти, у сми слу за кон ског ути ца ја на раз вој кон цеп та 
кор по ра тив не од го вор но сти, ва же слич на пра ви ла, 
ми ће мо се у да љем тек сту фо ку си ра ти на про бле-
ма ти ку за кон ских окви ра дру штве но од го вор ног 
ин ве сти ра ња у до ма ћу кул ту ру.

За кон ски оквир дру штве но од го вор ног  
ин ве сти ра ња у кул ту ру

Про бле ма ти ка за кон ског уре ђе ња би ло ког 
аспек та кул ту ре сво ју ком плек сност за сни ва на 
нео п ход но сти ком би но ва ња раз ли чи тих про пи-
са, и то оних ко ји су стрикт но ве за ни за кул ту ру и 
про пи са ко ји ма се при мар но ре гу ли ше не ка дру га 
област дру штве ног жи во та. Исти прин цип се од-
но си и на про бле ма ти ку за кон ских окви ра од го-
вор ног ин ве сти ра ња у кул ту ру, јер се би ло ка кав 
по мак у овој обла сти не мо же на пра ви ти без ин-
тер ди сци пли нар ног при сту па ње ног са гле да ва ња. 
Због то га ће мо у да љем тек сту по ред за ко на ко ји 
се екс клу зив но од но се на кул ту ру, ана ли зи ра ти и 
оне за ко је се мо же ре ћи да ни су ис кљу чи во ве за ни 
за ову област. Пре ци зни је ре че но, по сма тра ће мо 
ути цај по је ди них за ко на као фак то ра огра ни че ња 
или под сти ца ја раз во ја дру штве но од го вор ног ин-
ве сти ра ња у кул ту ру и то по себ но за ко на из обла-
сти кул ту ре, за ко на из фи нан сиј ско-еко ном ске 
обла сти, као и за ко на ко ји ма се при мар но ре гу ли-
шу не ке дру ге обла сти.

ЗА КО НИ ИЗ ОБЛА СТИ КУЛ ТУ РЕ 

Овај део за ко но дав ства на ше зе мље се с 
пра вом до жи вља ва као кључ ни пред у слов си-
стем ског раз во ја кул ту ре, пре све га због сво је 
фо ку си ра но сти на ре гу ли са ње ње них основ них 
про бле ма ко ји се у дру гим ак ти ма тре ти ра ју са-
мо по сред но. По ку ша ће мо да утвр ди мо у ко јој 
ме ри и у ко јој фор ми се те ма дру штве но од го-
вор ног по на ша ња тре ти ра у сва ком од ових за-
ко на по је ди нач но.

Основ ни за кон за област кул ту ре је За кон о 
кул ту ри, ко ји ујед но пред ста вља и нај ва жни-
ји акт ко јим се ре гу ли ше ова ма те ри ја у на шој 
зе мљи. У том сми слу он ов де има ста тус не ке 
вр сте уста ва, јер се њи ме уре ђу ју нај оп шти ја 

6   Исто, 31.
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пи та ња из до ме на кул ту ре и прак тич но ства ра ју 
за кон ске осно ве за да љу ре гу ла ци ју ње них од-
ре ђе них аспе ка та по је ди нач ним за ко ни ма или 
под за кон ским ак ти ма. Јед на од нај ва жни јих 
сфе ра ко ја се у си сте му функ ци о ни са ња на ше 
кул ту ре у овом ак ту за кон ски утвр ђу је ве за на је 
за ње но фи нан си ра ње. У том кон тек сту је, по-
ред уво ђе ња ре да у си стем ко ри шће ња по сто-
је ћих бу џет ских сред ста ва за ове на ме не, је дан 
од ци ље ва за ко на ве зан за про на ла же ње но вих 
пу те ва за обез бе ђи ва ње до дат них сред ста ва за 
кул ту ру. Та ко се као је дан од об ли ка фи нан си-
ра ња кул ту ре ко ји се у „За ко ну о кул ту ри“ тре-
ти ра на ин ди рек тан на чин, по ми ње и дру штве-
но од го вор но ин ве сти ра ње у кул ту ру.

У де лу за ко на ко ји ре гу ли ше пи та ња оп штег 
ин те ре са у кул ту ри по ми ње се и под сти ца ње 
тр жи шта умет нич ких де ла, спон зо ри са ња, ме-
це нар ства и до на тор ства у кул ту ри.7 Тер мин оп-
штег ин те ре са има зна чај пре све га у кон тек сту 
осно ва за фи нан си ра ње из ре пу блич ког бу џе та, 
што се у по ме ну том чла ну и пре ци зи ра кроз на-
бра ја ње де лат но сти ко је се мо гу фи нан си ра ти 
овим пу тем. Иако се у овом де лу за ко на дру-
штве но од го вор но ин ве сти ра ње у кул ту ру не 
по ми ње екс пли цит но, тер ми ни по пут спон зо ри-
са ња, ме це нар ства и до на тор ства у кул ту ри се 
сва ка ко ин ди рект но од но се и на ову про бле ма-
ти ку. За ко но да вац је же лео да ис так не по тре бу 
раз ви ја ња овог об ли ка обез бе ђи ва ња сред ста ва 
за кул ту ру и та ко што их је свр стао у оп шти ин-
те рес и са мим тим обез бе дио раз вој про је ка та 
за њи хо во под сти ца ње кроз бу џет ску по др шку.

„За ко ном о кул ту ри“ се на још је дан, та ко ђе 
ин ди рек тан на чин под сти че раз вој дру штве но 
од го вор ног ин ве сти ра ња у кул ту ру. На и ме, ов-
де се ка же да се кул тур ни про гра ми и про јек ти 
уста но ва кул ту ре и дру гих су бје ка та у кул ту ри 
фи нан си ра ју и из при хо да оства ре них оба вља-
њем де лат но сти, од на кна да за услу ге, про да-
јом про из во да, усту па њем аутор ских и срод них 
пра ва, од ле га та, до на ци ја, спон зор ста ва и на 
дру ги на чин, у скла ду са за ко ном.8 Та ко се но-
си о ци кул тур них про гра ма усме ра ва ју и ка не-
ким дру гим, не бу џет ским сред стви ма, ко ја су 
им до ступ на на раз ли чи те на чи не и ко ја се у на-
ред ном пе ри о ду мо ра ју мно го ви ше ко ри сти ти.

7   „За кон о кул ту ри“, Сл. гла сник РС бр. 72/09, члан 6.
8   Исто, члан 10.

У овом кон тек сту ће мо по ме ну ти и још јед-
ну ва жну но ви ну у овом за ко ну, ко ја се од но си 
на уво ђе ње оба ве зе би ра ња ди рек то ра уста но ва 
кул ту ре на кон кур су.9 Ти ме се ства ра ју пред у сло-
ви за уво ђе ње ква ли тет ни јег ме наџ мен та у овој 
обла сти, ко ји би мо рао би ти об у че ни ји и мо ти ви-
са ни ји да ус по ста вља  пло до твор ну са рад њу са 
при вре дом упра во у кон тек сту раз во ја кон цеп та 
дру штве но од го вор ног ин ве сти ра ња у кул ту ру.

Мо же мо за кљу чи ти да иако „За кон о кул ту-
ри“ не по ми ње екс пли цит но дру штве но од го-
вор но ин ве сти ра ње у кул ту ру, он по пр ви пут 
ства ра од ре ђе не прет по став ке за раз вој овог об-
ли ка ње ног фи нан си ра ња, чи ме се ујед но отва-
ра пер спек ти ва за да љу ре фор му ове обла сти.

За ко ном о кул тур ним до бри ма10 је прав но уте-
ме ље на област за шти те кул тур них до ба ра у на-
шој зе мљи, али без ре гу ли са ња ма те ри је ве за не 
за дру штве но од го вор но ин ве сти ра ње у кул ту ру, 
тј. за шти ту кул тур них до ба ра. Тре ба има ти у ви-
ду да је овај акт до нет још 1994. го ди не, што је, с 
об зи ром на ди на ми ку оп штег дру штве ног и тех-
но ло шког раз во ја, пре дуг пе ри од и са мим тим 
узрок по ма ло ана хро ног ка рак те ра не ких ње го-
вих од ред би. То је је дан од раз ло га због ко јих 
се оче ку је до но ше ње но вог за ко на ко ји би на 
мо де ран и но вим окол но сти ма при ме ре ни ји на-
чин, ре гу ли сао ову из у зет но зна чај ну област за 
сва ку др жа ву. У вре ме до но ше ња овог за ко на, 
за ко но да вац је имао очи глед ну на ме ру да спре-
чи мо гућ ност при су ства при ват ног ка пи та ла у 
сфе ри за шти те кул тур них до ба ра. Сто га је у та-
квој ат мос фе ри би ло те шко и оче ки ва ти да се у 
за ко но дав ном сми слу ство ри по вољ на ат мос фе-
ра за при вла че ње би ло ка квог ути ца ја при ват ног 
сек то ра у овој обла сти кул ту ре. То је ауто мат ски 
ути ца ло и на про цес дру штве но од го вор ног ин-
ве сти ра ња у за шти ту кул тур не ба шти не, ко ја ни-
је има ла прав ну осно ву за свој раз вој.

Не ма сум ње да ће јед но од при о ри тет них 
пи та ња у бу ду ћем раз во ју на ше кул ту ре би ти 
и при вла че ње сред ста ва кроз дру штве но од го-
вор но ин ве сти ра ње у обла сти за шти те кул тур не 
ба шти не. Да би се ова на ме ра и прак тич но ре а-
ли зо ва ла, је дан од пр вих ко ра ка би ће и при ла-
го ђа ва ње овом ци љу за ко на ко ји ре гу ли шу ма-
те ри ју за шти те кул тур не ба шти не.

9   Исто, члан 35.
10   „За кон о кул тур ним до бри ма“, Сл. гла сник РС бр. 71/94.
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За кон о за ду жби на ма и фон да ци ја ма има спе-
ци фи чан зна чај за раз вој дру штве но од го вор ног 
ин ве сти ра ња у кул ту ри пре све га због чи ње ни це 
да мно ге ве ли ке кор по ра ци је за ре а ли за ци ју овог 
об ли ка сво јих ак тив но сти осни ва ју упра во за ду-
жби не или фон да ци је. По ред то га, овај за кон 
сво јим ква ли те том пред ста вља ва жан пред у слов 
за ге не рал ни раз вој иде је до бро чин ства, ко ја у 
на шој зе мљи има ве ли ку тра ди ци ју, али и зна-
ча јан дис кон ти ну и тет то ком дру ге по ло ви не XX 
ве ка. То је има ло ути ца ја и на да на шњи ни во дру-
штве но од го вор ног по на ша ња на ше при вре де, 
ко ји ни из бли за ни је на за до во ља ва ју ћем ни воу.

По ред то га, из дво ји ће мо и чи ње ни цу да за-
ду жби не и фон да ци је као не до бит не не вла ди-
не ор га ни за ци је мо гу да оба вља ју при вред не 
де лат но сти и сти чу имо ви ну, што та ко ђе мо же 
би ти под сти цај ни ам би јент за њи хов раз вој. 
При то ме основ но огра ни че ње је ве за но за чи-
ње ни цу да се при хо ди мо гу сти ца ти ис кљу чи во 
оба вља њем де лат но сти ко је су у ве зи са ци ље-
ви ма од ре ђе них за ду жби на и фон да ци ја, што 
та ко ђе ва жи и за ко ри шће ње њи хо ве имо ви не. 
Та имо ви на се мо же сти ца ти и кроз до бро вољ-
не при ло ге, по кло не и до на ци је, а пред ви ђе на 
је и мо гућ ност да се под сти цај на сред ства за 
рад за ду жби на и фон да ци ја мо гу обез бе ди ти 
и у ре пу блич ком, по кра јин ском и бу џе ти ма ло-
кал них са мо у пра ва.11 „За кон о за ду жби на ма и 
фон да ци ја ма“, иако је ре ла тив но ско ро сту пио 
на сна гу, већ је унео но ве под сти цај не еле мен те 
за раз вој про це ду ре дру штве но од го вор ног ин-
ве сти ра ња у на шу кул ту ру, чи је ће мо кон крет не 
ефек те ви де ти у бу дућ но сти.

Је дан од нај ва жни јих еле ме на та ко ји је за ко-
но да вац имао у ви ду при ли ком до но ше ња За ко на 
о ки не ма то гра фи ји, ве зан је за обез бе ђе ње до дат-
них сред ста ва за раз вој до ма ћег фил ма. По ред 
бу џет ских, он пред ви ђа и не ке дру ге ви до ве фи-
нан си ра ња ко ји су но ви на у овој обла сти. Та ко 
се, из ме ђу оста лог, по ред од ре ђе ног про цен та 
сред ста ва од ме сеч не прет пла те РТС-у, на кна де 
ко ју јав ни те ле ко му ни ка ци о ни опе ра те ри пла ћа-
ју РА ТЕЛ-у, и сл. за ову на ме ну по себ но пред ви-
ђа ју и сред ства од при ло га, до на ци ја, по кло на и 
по мо ћи од до ма ћих и стра них прав них и фи зич-
ких ли ца.12 На овај на чин се ства ра ју за кон ски 

11   „Закон о задужбинама и фондацијама”, Сл. гласник РС бр 38/10, члан 46.
12   „За кон о ки не ма то гра фи ји“, Сл. гла сник РС бр. 99/11, члан 19.

пред у сло ви да се при вре да укљу чи у про цес раз-
во ја филм ске умет но сти и кроз фор му дру штве-
но од го вор ног фи нан си ра ња у кул ту ру. Зна ча јан 
је и део пре ма ко ме Филм ски цен тар Ср би је, као 
уста но ва кул ту ре ди рект но за ду же на за оба вља-
ње струч них по сло ва у обла сти раз во ја ки не ма-
то гра фи је, сред ства за свој рад, из ме ђу оста лог, 
обез бе ђу је и кроз фор му до на ци ја, до бро твор-
них при ло га и спон зор ста ва.13

Си стем функ ци о ни са ња би бли о те кар ства у 
Ср би ји је за на ше при ли ке, у од но су на дру ге 
обла сти кул ту ре, на ви со ком ни воу раз ви је но сти, 
што је у до број ме ри и по сле ди ца за ко но дав не 
под ло ге ове кул тур не де лат но сти.14 Ту тре ба по-
себ но из дво ји ти За кон о би бли о теч ко-ин фор ма ци-
о ној де лат но сти ко ји је од су штин ске ва жно сти 
за функ ци о ни са ње на шег би бли о теч ког си сте ма 
јер уре ђу је не ка нај о снов ни ја пра ви ла ко ја су 
ве за на за раз вој овог де ла кул ту ре. Ка да је реч 
о дру штве но од го вор ном ин ве сти ра њу у би бли о-
теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти, из дво ји ће мо 
део за ко на ко јим се пред ви ђа мо гућ ност обез-
бе ђи ва ња сред ста ва и у фор ми не ких дру гих, 
не бу џет ских из во ра, као што су до на ци је и по-
кло ни.15 На овај на чин се ства ра ју пред у сло ви за 
до дат но фи нан си ра ње овог де ла на ше кул ту ре и 
кроз фор му дру штве но од го вор ног по сло ва ња, 
што до са да ни је би ло уоби ча је но.

ЗА КО НИ ИЗ ФИ НАН СИЈ СКЕ ОБЛА СТИ

Иако су за ко ни ко ји на ди рек тан на чин ре-
гу ли шу област кул ту ре зна чај ни ји за њен оп шти 
раз вој, ка да је реч о дру штве но од го вор ном ин-
ве сти ра њу у кул ту ру, при о ри тет ипак има ју за-
ко ни из фи нан сиј ске обла сти. Њи хо ва основ на 
уло га је ве за на за ства ра ње прав ног ам би јен-
та за оп шти раз вој фи нан сиј ског си сте ма, ко ји 
се пре ли ва и у окви ре ре гу ла ци је овог об ли ка 
обез бе ђи ва ња сред ста ва за на шу кул ту ру. Због 
то га је нео п ход но ин си сти ра ти на ме ђу ре сор-
ном кон цеп ту раз во ја дру штве но од го вор ног 
по сло ва ња на ших при вред них су бје ка та у ко јем 
ће од го ва ра ју ће ме сто за у зе ти и област кул ту ре.

13  Исто, члан 15.
14  Пре драг Бла го је вић, „Ути цај прав не уре ђе но сти на раз вој би бли о теч ке де-
лат но сти у Ср би ји“, Чи та ли ште 20 (2012): 84.
15  „За кон о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти“, Слу жбе ни гла сник РС 
бр. 52/11, члан 26.
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За кон о при вред ним дру штви ма пред ста вља 
основ ни акт за функ ци о ни са ње  при вред ног 
си сте ма Ср би је, јер се њи ме уре ђу је прав ни 
по ло жај и нај ва жни ја пи та ња ве за на за раз вој 
при вред них дру шта ва и пред у зет ни ка у том 
си сте му.16 Иако са да ва же ћи за кон не по ми ње 
ма те ри ју дру штве но од го вор ног ин ве сти ра ња, 
ње гов зна чај је у то ме што на ди рек тан на чин 
кре и ра оп шти по слов ни ам би јент за раз вој при-
вре де на ше зе мље. Упра во би „За кон о при-
вред ним дру штви ма“, у нај о снов ни јем об ли ку, 
тре ба ло да ство ри по треб не пред у сло ве из ко-
јих ће про и за ћи до бра ат мос фе ра и за раз вој 
дру штве но од го вор ног по на ша ња при вред них 
су бје ка та. Ако се раз ма тра пи та ње ре фор ме 
за кон ске осно ва но сти раз во ја овог кон цеп та 
ула га ња у на шу кул ту ру, он да је пр ви еко ном-
ски за кон од ко јег се мо ра кре ну ти у те мељ ном 
сми слу – „За кон о при вред ним дру штви ма“.

За кон о бу џет ском си сте му је ва жан пре све-
га због огром ног ути ца ја на оп ште функ ци о ни-
са ње др жав ног фи нан сиј ског си сте ма. Њи ме 
се утвр ђу ју фи скал ни прин ци пи и пра ви ла ус-
по ста вља ња фи скал ног окви ра у ци љу обез бе-
ђе ња ду го роч не одр жи во сти фи скал не по ли-
ти ке.17 Овај за кон ин ди рект но ути че на раз вој 
кон цеп та дру штве но од го вор ног ин ве сти ра ња, 
јер се њи ме ства ра ју основ не прет по став ке за 
фи нан сиј ску одр жи вост су бје ка та у кул ту ри, 
ко ји су у овом тре нут ку пот пу но за ви сни од бу-
џет ског фи нан си ра ња. Има ју ћи у ви ду да се у 
бу дућ но сти мо же оче ки ва ти све ма ње бу џет-
ских сред ста ва до ступ них кул ту ри, ре ал ност је 
да ће ко ри шће ње дру гих из во ра фи нан си ра ња, 
као што је и дру штве но од го вор но по сло ва ње, 
све ви ше до би ја ти на зна ча ју.

За кон о по ре зу на до бит прав них ли ца, за раз-
ли ку од прет ход но по ме ну тих за ко на из фи нан-
сиј ске обла сти, има кон крет ни је ефек те. Он 
ре гу ли ше про це ду ру ве за ну за оба ве зу прав-
них ли ца на пла ћа ње по ре за, а по себ но пи та ња 
као што су: утвр ђи ва ње и на пла та по ре за, пи-
та ње по ре ских об ве зни ка, утвр ђи ва ње по ре ске 
осно ви це и по ре ске сто пе, по ре ски под сти ца ји 
прав них ли ца и сл. Ме ђу тим, ма те ри ја ко ја се 
по себ но од но си на пи та ње дру штве но од го вор-
ног ин ве сти ра ња у кул ту ру је сте ве за на за део 

16  „За кон о при вред ним дру штви ма“, Слу жбе ни гла сник РС бр. 36/11.
17   „За кон о бу џет ском си сте му“, Слу жбе ни гла сник РС бр. 101/11, члан 1.

за ко на ко ји ре гу ли ше пи та ња про цен та из да та-
ка прав них ли ца ко ји се при зна ју као рас ход. 
Ка да је реч о кул ту ри, то зна чи да се из да ци за 
ула га ња у област кул ту ре при зна ју као рас ход у 
из но су нај ви ше до 3,5% од укуп ног при хо да.18 
Не ула зе ћи у про бле ма ти ку оп ти мал но сти ви-
си не про цен та осло ба ђа ња од по ре за, ова кве 
олак ши це ге не рал но пред ста вља ју ди рек тан 
под сти цај и мо ти ва ци ју при вре де да у сво је по-
сло ва ње увр сти и функ ци о ни са ње у окви ри ма 
дру штве но од го вор ног по сло ва ња. Схва та ју ћи 
да је про фит основ ни пред у слов успе шног по-
сло ва ња пред у зе ћа, пот пу но је не спо ран зна чај 
овог ви да по ре ских осло ба ђа ња за ула га ња у 
кул ту ру и са мим тим ње го ва уло га у да љем раз-
во ју кон цеп та кор по ра тив не од го вор но сти.

Пра вил ник о ула га њи ма у обла сти кул ту ре ко ја 
се при зна ју као рас ход, као  под за кон ски акт, део 
је це ли не ко ју чи ни за јед но са прет ход но по ме-
ну тим „За ко ном о по ре зу на до бит прав них ли-
ца“. Уоп ште но го во ре ћи, овим ак том се бли же 
уре ђу је ма те ри ја ко ја се од но си на пи та ње ко ја 
се ула га ња у област кул ту ре при зна ју као рас ход 
у из но су нај ви ше до 3,5% од укуп ног при хо да.19 
Мо гу се из дво ји ти два ва жна сег мен та ко ји ма 
се бли же уре ђу је ова ма те ри ја. Је дан се од но си 
на утвр ђи ва ње пи та ња шта би ула га ња у кул ту ру 
тре ба ло да омо гу ће да би се при зна ла као основ 
за осло ба ђа ње од по ре за. Дру го пи та ње се од но-
си на утвр ђи ва ње под груп них де лат но сти за ко-
је су бјек ти у ко је се на овај на чин мо гу вр ши ти 
ула га ња, мо ра ју би ти ре ги стро ва ни. Њи ме, као 
и прет ход ним за ко ном, мо же се ути ца ти на да-
љи раз вој дру штве но од го вор ног ин ве сти ра ња у 
на шу кул ту ру, јер се упра во на овај на чин вр ши 
прак тич но пре у сме ра ва ње ова ко обез бе ђе них 
сред ста ва у од ре ђе не обла сти на ше кул ту ре.

ЗА КО НИ ИЗ ДРУ ГИХ ОБЛА СТИ

За овај део за ко но дав ства на ше зе мље мо-
же се ре ћи да има нај ма ње ути ца ја на ства ра-
ње од го ва ра ју ћег прав ног ам би јен та за раз вој 

18   „За кон о по ре зу на до бит прав них ли ца“, Слу жбе ни гла сник РС бр. 25/01, 
члан 15.
19   „Пра вил ник о ула га њи ма у област кул ту ре ко је се при зна ју као рас ход“, 
Слу жбе ни гла сник РС бр. 9/02, члан 1. (Овај пра вил ник очи глед но још ни је 
уса гла шен са чла ном 15. „За ко на о по ре зу на до бит прав них ли ца“, јер се у 
ње му у чла ну 1. још увек по ми ње ци фра 1,5%, а не 3,5%,  што је ве за но за 
ста ро ре ше ње у овом за ко ну – Прим. П. Б).
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дру штве но од го вор ног ин ве сти ра ња у кул ту ру. 
Њих би тре ба ло по ме ну ти за то што је област 
кул ту ре то ли ко ком плек сна да се не ки ње ни ве о-
ма ва жни де ло ви ре гу ли шу и за ко ни ма ко ји ни су 
ди рект но ве за ни за кул ту ру, што се у од ре ђе ној 
ме ри од ра жа ва и на те му о ко јој ов де го во ри мо.

За кон о јав ним слу жба ма зна ча јан је за уре ђе-
ње оног сег мен та на ше кул ту ре ко ји се од но си 
на функ ци о ни са ње јав них уста но ва уоп ште, па 
та ко и уста но ва кул ту ре. Овим за ко ном се ства-
ра ју осно ви за ујед на чен си стем функ ци о ни са-
ња уста но ва ко је оба вља ју де лат но сти ко ји ма 
се оства ру ју не ка пра ва гра ђа на у раз ли чи тим 
обла сти ма жи во та, а не са мо у кул ту ри. Јед но 
од кључ них пи та ња ве за них за рад ових уста но-
ва од но си се на њи хо во фи нан си ра ње ко је се у 
нај ве ћој ме ри обез бе ђу је из бу џе та осни ва ча. 
Овај за кон за функ ци о ни са ње јав них уста но ва 
пред ви ђа и дру га сред ства ко ја се мо гу сти ца ти 
од про да је про из во да и услу га на тр жи шту или 
сред ства обез бе ђе на не по сред но од ко ри сни ка. 
По себ но на гла ша ва мо да се ов де пред ви ђа и мо-
гућ ност обез бе ђе ња до дат них сред ста ва и кроз 
до на тор ство, што је ди рект но ве за но за раз вој 
кон цеп та дру штве но од го вор ног ин ве сти ра ња у 
кул ту ру.20 То зна чи да и овај за кон пред ста вља 
део оп ште прав не уре ђе но сти си сте ма ко ји би 
тре ба ло да пред ста вља под стрек за раз вој овог 
ви да ула га ња у кул ту ру, те би га због то га тре-
ба ло узе ти у об зир при ли ком ре фор ме си сте ма 
дру штве но од го вор ног по на ша ња при вре де.

Тре ба из дво ји ти из у зе тан зна чај и Кри вич-
ног за ко ни ка за раз вој свих сег ме на та дру штва, 
пре све га због за шти те оп штег функ ци о ни са ња 
др жав ног си сте ма на ше зе мље. Ка да кон крет-
но го во ри мо о раз во ју кон цеп та дру штве но од-
го вор ног ин ве сти ра ња у кул ту ру, овај за ко ник 
има уло гу за штит ни ка ин те ре са свих стра на 
уче сни ца овог по ступ ка. Ту по себ но тре ба из-
дво ји ти део за ко ни ка ко ји ре гу ли ше кри вич на 
де ла пре ва ре,21 зло у по тре бе по ве ре ња,22 фал-
си фи ко ва ња ис пра ве23 и пре ва ре у слу жби.24 
До след ном при ме ном ових де ло ва „Кри вич ног 
за ко ни ка“ спре ча ва се мо гућ ност зло у по тре бе 

20  „За кон о јав ним слу жба ма“, Слу жбе ни гла сник РС бр. 42/91, члан 10.
21  „Кри вич ни за ко ник“, Слу жбе ни гла сник РС бр. 85/05, члан 208.
22  Исто, члан 216.
23  Исто, члан 355.
24  Исто, члан 363.

дру штве но од го вор ног по на ша ња на ших при-
вред них су бје ка та, што је у крај њој ли ни ји је дан 
од из у зет но ва жних пред у сло ва ње го ве успе-
шне и ефи ка сне при ме не у прак си.

Основ ни раз лог за по себ но из два ја ње За ко-
на о ло кал ној са мо у пра ви је ве зан за нео п ход ност 
ства ра ња прав них пре ди спо зи ци ја за обез бе ђи-
ва ње ко му ни ка ци је на ше при вре де са раз ли-
чи тим ни во и ма вла сти.25 Кон крет ни је ре че но, 
„За кон о ло кал ној са мо у пра ви“ је ва жан за раз-
вој дру штве но од го вор ног по на ша ња при вре-
де, пре све га због ства ра ња прав ног ам би јен та 
за мно го ве ћу ан га жо ва ност је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве у раз во ју кон цеп та обез бе ђи ва ња 
до дат них сред ста ва за раз вој кул ту ре. Тре ба ло 
би по ме ну ти још два за ко на ко ји на исти на чин 
ути чу на раз вој кон цеп та дру штве но од го вор-
ног по на ша ња при вре де на ло кал ном ни воу, и 
то „За кон о утвр ђи ва њу над ле жно сти АП Вој во-
ди не“26 и „За кон о глав ном гра ду“27.

3акљу чак

Пот пу но је ја сно да др жа ва сво јим прав ним 
ути ца јем, пре све га у сфе ри уса гла ше не за ко но-
дав не и кул тур не по ли ти ке, мо же и мо ра да ство ри 
пред у сло ве за ак тив ни је уче шће ком па ни ја у раз-
во ју кон цеп та дру штве но од го вор ног по сло ва ња у 
кул ту ри. У овом ра ду смо по ку ша ли да кон кре ти зу-
је мо про бле ма ти ку ути ца ја за ко но дав них ак тив но-
сти на раз вој овог кон цеп та, та ко што смо из дво ји-
ли прав не ак те ко ји су у од ре ђе ној ме ри од го вор ни 
за са да шње ста ње у овој обла сти. На тај на чин смо 
сте кли увид у тре нут но ста ње ве за но за тре ти ра ње 
ове те ма ти ке у на шем прав ном си сте му. Ме ђу тим, 
с об зи ром да ни смо за до вољ ни тре нут ним ква ли те-
том и кван ти те том ути ца ја на шег за ко но дав ства на 
раз вој дру штве но од го вор ног по на ша ња при вре де 
пре ма кул ту ри, у ви ду за кључ ка ће мо из дво ји ти не-
ко ли ко ме ра ко је би тре ба ло при ме ни ти у до ме ну 
за ко но дав них ак тив но сти, у ци љу бу ду ћег раз во ја 
овог кон цеп та. При то ме тре ба има ти у ви ду да је 
те шко раз дво ји ти те ма ти ку оп ште дру штве не од го-
вор но сти кор по ра тив ног сек то ра од дру штве но од-
го вор ног ин ве сти ра ња у кул ту ру, ко ји је са мо је дан 

25  „За кон о ло кал ној са мо у пра ви“, Слу жбе ни гла сник РС бр. 129/07.
26  „За кон о утвр ђи ва њу над ле жно сти АП Вој во ди не“, Слу жбе ни гла сник РС бр. 
99/09.
27  „За кон о глав ном гра ду“, Слу жбе ни гла сник РС бр. 129/07.
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ње гов аспект ко ји де ли са њим за јед нич ку суд би ну 
и за ко ји ва же исти за кључ ци.

Уви дом у по зи ци о ни ра ност дру штве но од го вор-
ног ин ве сти ра ња у кул ту ру у на шим прав ним ак-
ти ма, мо же мо уочи ти си стем ску ха о тич ност или, 
пре ци зни је ре че но, не по сто ја ње уса гла ше ног и 
план ски по ста вље ног си сте ма за ре гу ла ци ју овог 
кон цеп та. Та ко се у за ко ни ма ко ји ди рект но ре гу-
ли шу област кул ту ре дру штве но од го вор но ин ве-
сти ра ње по себ но не раз ра ђу је, већ се са мо уз гред-
но по ми ње као јед на од мо гућ но сти за до дат но 
обез бе ђи ва ње фи нан сиј ских сред ста ва. За ко ни 
ко ји ре гу ли шу област фи нан си ја та ко ђе не утвр ђу-
ју де таљ но ова пи та ња, већ на ин ди рек тан на чин 
по ми њу не ке еле мен те ко ји су од ути ца ја на раз вој 
овог кон цеп та. За ко ни ко ји ре гу ли шу не ке дру ге 
обла сти нај ма ње су по све ће ни овим пи та њи ма и 
на по сре дан на чин оства ру ју свој ути цај на раз вој 
дру штве но од го вор ног по на ша ња при вре де. Да кле, 
тре нут но ста ње у на шој за ко но дав ној сфе ри ко ја 
тре ти ра дру штве но од го вор но ин ве сти ра ње у кул-
ту ру је то ли ко не де фи ни са но да је те шко пре ци зно 
утвр ди ти  сте пен огра ни ча ва ју ћег или под сти чу ћег 
ути ца ја на њен раз вој. Ге не рал но по сма тра но, за 
на ше за ко но дав ство се ипак мо же ре ћи да због 
сво је не си сте ма тич но сти и не фо ку си ра но сти има 
огра ни ча ва ју ћи ути цај на оп шти раз вој овог кон-
цеп та. Из то га про из и ла зи основ ни за кљу чак да је 
на пр вом ме сту нео п ход но из вр ши ти за ко но дав ну 
ре фор му дру штве но од го вор ног по на ша ња при-
вре де уоп ште и, сход но то ме, по себ ну ре фор му 
дру штве но од го вор ног ин ве сти ра ња у кул ту ру.

Та ко ђе би тре ба ло за кљу чи ти да је нео п ход-
на ме ђу ре сор на са рад ња раз ли чи тих дру штве них 
сфе ра у ци љу оства ре ња за ко но дав не и све оп ште 
ре фор ме овог кон цеп та. Кул ту ра за јед но са свим 
сво јим су бјек тив ним и објек тив ним ка па ци те ти ма 
не ма мо гућ ност да то са ма ре а ли зу је. Пре све га 

еко ном ска, али и прав на стру ка ов де има при о ри-
тет, ка ко би се у бли ској са рад њи са кул тур ним и 
при вред ним су бјек ти ма стра те шки спро ве ле ме ре 
ко је би ко нач но ство ри ле ам би јент за раз вој овог 
кон цеп та. По ред то га, и у овом сег мен ту је нео п-
ход но уче шће по ли тич ке ели те, ко ја мо ра на ни воу 
до но ше ња вла ди них ме ра, от кло ни ти све пре пре ке 
би ро крат ског или дру гог ка рак те ра за раз вој овог 
про јек та. Та ко је на ни воу Вла де Ре пу бли ке Ср би је 
нео п ход но фор ми ра ти ме ђу ре сор но струч но те ло 
ко је би има ло за да так да на пра ви ак ци о ни план за 
ства ра ње пред у сло ва за раз вој кон цеп та оп штег 
и по себ ног дру штве но од го вор ног ин ве сти ра ња у 
кул ту ру.

Ме ђу тим, чи ни се да се оно што се мо же од мах 
ура ди ти и што се укла па у по сто је ћи ни во за ко но-
дав не по кри ве но сти ове обла сти од но си на ства-
ра ње сти му ла тив ни јег си сте ма по ре ских олак ши-
ца кроз во ђе ње аде кват не фи скал не по ли ти ке за 
оне при вред не су бјек те ко ји же ле да ин ве сти ра ју у 
кул ту ру. То мо же да бу де ва жан сиг нал ко ји би на-
ша др жа ва по сла ла при вред ним су бјек ти ма, али и 
кул тур ној јав но сти, као и под стрек за да љи рад на 
ре фор ми си сте ма у ци љу ја ча ња оп ште дру штве не 
од го вор но сти кор по ра тив ног сек то ра.

По ред за ко но дав них ак тив но сти ве за них за ре-
фор му дру штве но од го вор ног по сло ва ња, ве о ма је 
ва жно по бољ ша ти ин фор ма ци о ни и уоп ште мар-
ке тин шки при ступ про бле ма ти ци са рад ње при вре-
де и дру гих сфе ра дру штве ног раз во ја, ка ква је и 
кул ту ра. Та ко ђе је нео п ход но, кроз упо ред ну ана-
ли зу раз во ја овог кон цеп та, ис ко ри сти ти ис ку ства 
оних зе ма ља ко је су успе шне у ње го вој ре а ли за-
ци ји. По ме ну ће мо и по тре бу до дат не еду ка ци-
је су бје ка та кул ту ре, ко ји у овом тре нут ку не ма ју 
од го ва ра ју ћи ка па ци тет да зна чај ни је уче ству ју у 
рас по де ли ова ко обез бе ђе них фи нан сиј ских сред-
ста ва за свој раз вој.
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The Legal Framework of Corporate Social Responsibility: 
Potentials and Limitations for the Development of Culture 

Summary
The influence of law on general development of corporate social responsibility (CSR) is the question of crucial importance 
for the survival of this concept in our state system. It is needless to emphasize what are its potentials in a country like ours, 
where the lack of development funds is a chronic condition in all segments of the society. The same  applies to our culture, 
where this concept, despite its huge opportunities for providing additional funding, has so far not been used sufficiently. One 
of the main reasons for this situation is the inadequate legal regulation of this matter in our country, since the laws related to 
the development of social responsibility are not stimulating. In culture, the concept of socially responsible investment is being 
developed within the incentive for  making quality and legal acts which are in a certain part of regulation related to these 
issues. This state of affairs, the situation in which opportunities for additional funding of culture are not sufficiently used as 
the result of inadequate and unsupportive legal regulation of this area, has to be corrected in the future, primarily through 
coordinated and well planned interdepartmental legal effect that must create the prerequisites for running the new cultural 
policy regarding the financing of cultural development. Socially  responsible corporate behavior, in general, and particularly in 
cultural sector, is a topic which is not disputed and its functioning has to be aligned in the shortest time with the longstanding 
practice in countries more developed than Serbia. Therefore, determining the legal framework of these issues is necessary so 
it would be the incentive for the development of this concept.  
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