Република Србија
КОМИСИЈА ЗА КОНТРОЛУ
ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ
Број: 401-00-00165/2022-01/2
Датум: 4. мај 2022. године
Сремска 3-5, Београд
Министарство културе и информисања
Влајковићева 3, Београд
ПРЕДМЕТ Мишљење на Предлог уредбе о измени и допуни Уредбе о подстицајима
инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело
Поступајући у складу са чл. 30. и 31. Закона о контроли државне помоћи („Службени
гласник РС“, број 73/19 - у даљем тексту: Закон) и чланом 3. став 2. Уредбе о начину и
поступку пријављивања државне помоћи („Службени гласник РС“, број 13/10)
Министарство културе и информисања (у даљем тексту: Министарство) је доставило,
Комисији за контролу државне помоћи пријаву државне помоћи број: 110-00-35/2022-07
од 27. априла 2022. године, са Општим обрасцем пријаве државне помоћи и Предлогом
уредбе о измени и допуни Уредбе о подстицајима инвеститору да у Републици Србији
производи аудиовизуелно дело (у даљем тексту: Предлог уредбе).
На основу члана 31. став 3. Закона о контроли државне помоћи, Савет Комисије, на 127.
седници од 4. маја 2022. године, доноси следеће
МИШЉЕЊЕ
Комисија за контролу државне помоћи је, дана 6. априла 2022. године, донела
Обавештење о обавези усклађивања Уредбе о подстицајима инвеститору да у Републици
Србији производи аудиовизуелно дело („Службени гласник РС“, број 132/21) са Законом о
контроли државне помоћи број: 401-00-00148/2022-01, којим је обавестила Министарство
културе и информисања и Владу Републике Србије да је наведена уредба неусклађена са
правилима за доделу државне помоћи, из разлога што не садржи одредбе које се односе на
успостављање културног производа и одговарајућег механизма одабира културног
производа заснованог на унапред утврђеним критеријумима, из чега би се могло
закључити да је државна помоћ директно усмерена на стварање или промовисање
производа од културног значаја, као и из разлога што није предвиђено да предметну
државну помоћне не могу да добију учесници на тржишту који се налазе у поступку
повраћаја државне или de minimis помоћи.
Поступајући по наведеном обавештењу, Министарство је 29. априла 2022. године,
доставило Комисији Предлог уредбе о измени и допуни Уредбе о подстицајима
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инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело, којом је предложен
додатни услов у погледу производње аудиовизуелног дела, наглашавајући да исто мора
бити од посебне уметничке и/или културне вредности за филмску уметност, да доприноси
културној разноликости и плурализму уметничког израза у области кинематографије.
Анализирајући предложени текст измене, може се закључити да се на наведени начин
предметна државна помоћ директно усмерава на стварање и промовисање производа од
културног значаја, односно, да се успоставља одговарајући механизам одабира културног
производа заснованог на унапред утврђеним критеријумима, како је то захтевано чланом
12. ст. 3, 5. и 6. Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за
културу („Службени гласник РСˮ, број 62/21). С обзиром на претходно, предложене
измене омогућавају неопходан степен усклађености са кључним критеријумима за доделу
државне помоћи из области културе.
Комисија је нарочито ценила околност да право на подстицајна средства нема инвеститор,
односно подносилац захтева: 1) над којим је покренут претходни стечајни поступак,
реорганизација, стечај или ликвидација, у складу са прописима којим се уређују стечај и
ликвидација, 2) који има доспеле, а неизмирене обавезе по основу јавних прихода у
Републици Србији и друге финансијске обавезе према Републици Србији. Међутим,
имајући у виду да Предлогом уредбе није предвиђен изузетак од примене на начин којим
се онемогућава додела државне помоћи учесницима на тржишту који се налазе у
поступку повраћаја државне или помоћи мале вредности (de minimis помоћи), у смислу
члана 3. став 2. Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за
културу, мишљења смо да је Предлог уредбе делимично усклађен са правилима за
доделу државне помоћи.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Владимир Антонијевић, с.р.

Доставити:
Министарству културе и информисања, и
архиви.
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