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На основу члана 17. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС”, број
72/09), Национални савет за културу (у даљем тексту: Савет) подноси Народној
скупштини Републике Србије

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА КУЛТУРУ ЗА ПЕРИОД
ЈУЛ 2012. – ЈУЛ 2013. ГОДИНЕ
На основу члана 16. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09) и
члана 8. став 1. Закона о Народној скупштини („Службени гласник РС”, број 9/10),
Народна скупштина Републике Србије, на Четвртој седници Првог заседања Народне
скупштине Републике Србије у 2011. години, одржаној 25. маја 2011. године, донела је
Одлуку о избору чланова Националног савета за културу („Службени гласник РС”, број
36/11).
Савет je образован је као стручно-саветодавно тело, ради обезбеђивања сталне
стручне подршке у очувању, развоју и ширењу културе. Чланови Савета су изабрани из
реда угледних и афирмисаних уметника и стручњака у култури, на период од пет
година.
За чланове Савета на предлог Владе РС изабрани су Горан Паскаљевић, Исидора
Жебељан, Милета Продановић и Мирослав Могоровић; на предлог установа културе
Весна Ињац Малбаша, Милица Тодоровић, Душан Ковачевић и Марина Нешковић; на
предлог репрезентативних удружења Душко Паунковић, Александар Денић, Ивана
Стефановић и Жарко Драгојевић; на предлог осталих удружења Слободан Вујовић; на
предлог Српске академије наука и уметности академик Душан Оташевић и дописни
члан САНУ Миро Вуксановић; на предлог Савета Универзитета уметности Егон Савин
и Гордана Комад Арсенијевић и на предлог националних савета националних мањина
Карољ Вичек и Мухедин Фијуљанин.
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Савет је конституисан 12. јула 2011. године на свечаној седници одржаној у
згради Народне скупштине Републике Србије (у даљем тексту: Скупштина).
У периоду обухваћеном овим извештајем Савет је одржао једанаест редовних,
две ванредне и једну електронску седницу. На седницама и ван њих Савет се бавио
пословима из оквира својих надлежности прописаних чл. 16. став 5., 17., 18., 52. став 2.
и чланом 68. став 2. и 3. Закона о култури (у даљем тексту: Закон).
Пошто неке од својих циљева и задатака прописаних Законом не може да
изврши без сарадње с министарством надлежним за културу (у даљем тексту:
Министарство), а у периоду обухваћеном претходним Извештајем о раду Савета, из
разлога наведених у њему, између Министарства и Савета није било никакве сарадње.
Савет се 31. јула 2012. године и 5. септембра 2012. године званично обратио
Братиславу Петковићу, новом министру културе и информисања, и позвао га на
сарадњу.
На састанку између министра културе и информисања и његових сарадника с
једне стране и представника Савета с друге стране, одржаном 12. септембра 2012.
године представници Савета су министру и његовим сарадницима предочили проблеме
с којима се Савет суочава у свом раду (о којима је било речи у Извештају о раду Савета
за период јул 2011. – јул 2012. године) и предложили начине њиховог решавања.
Министар и његови сарадници су се сложили да је неопходно отклонити сметње које
отежавају рад Савета и понудили помоћ у њиховом отклањању. Обе стране су
констатовале да треба успоставити сарадњу између Министарства и Савета. Делегација
Савета је у разговору истакла да Савет и Министарство треба да без одлагања приступе
изради Стратегије развоја културе Републике Србије (у даљем тексту: Стратегија) и
предложила Министарству да распише јавни позив за доделу статуса установе културе
од националног значаја и доделу статуса истакнутог уметника, односно стручњака у
култури. Поред тога, делегација Савета је нагласила да се поједине одредбе Закона у
пракси показују као недовољно јасне и да би их требало прецизирати како би се
омогућила несметана примена Закона. Представници Савета су скренули пажњу
министру културе и информисања и његовим сарадницима на чињеницу да
материјално-статусни положај Савета није решен и предложили да Министарство
покрене иницијативу за усвајање одговарајуће допуне Закона која би отклонила ту
сметњу за функционисање Савета. Представници Савета су понудили Министарству и
предлог текста допуне. У закључку стране су се сложиле да не постоје сметње за тесну
сарадњу између Министарства и Савета и договориле о конкретним облицима те
сарадње у ближој будућности.
На Десетој редовној седници Савета, одржаној 5. септембра 2012, на предлог
Душана Отшаевића, који се са положаја председника Савета повукао из личних
разлога, изабран је нови председник – Душко Паунковић. Два члана Савета поднела су
оставку на чланство у Савету: Мухедин Фијуљанин, који због именовања на положај
државног секретара у министарству просвете, науке и технолошког развоја није могао
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више да обавља дужност члана Савета и Гордана Комад Арсенијевић, која је, како је
навела у образложењу, онемогућена да учествује у раду Савета због повећаног обима
професионалних обавеза. Савет је на седници расправљао о годишњем извештају о
раду Савета, који Савет подноси Народној скупштини, и о извештају члана Савета
Марине Нешковић о стању у заштити културног наслеђа.
Савет се на седници сагласио да, поводом ситуације са Заводом за проучавање
културног развитка, изда саопштење у којем се истиче да Завод за проучавање
културног развитка, као установа од великог културног значаја за Републику Србију,
треба да настави са радом.
Савет је 7. септембра 2012. године званично обавестио министра културе и
информисања о оставци коју су поднела два члана Савета и позвао га да на основу
члана 16. став 8. Закона покрене пред Народном скупштином Републике Србије
поступак разрешења поменутих чланова, као и да, у име Владе Републике Србије, на
основу члана 16. став 9. Закона, предложи за чланство у Савету нове кандидате из реда
чији су представници били чланови који су поднели оставку.
Између 10. и 17. септембра 2012. године одржана је Трећа електронска седница
Савета, на којој су усвојени Извештај о раду Савета за период јул 2011. – јул 2012.
године, затим извештај члана Савета Марине Нешковић о стању у области заштите
културног наслеђа, као и одлука о смањењу кворума, неопходном да би се омогућио
рад Савета након што су два члана поднела оставку.
Савет је 19. септембра 2012. године, у складу са чланом 17. став 3. Закона,
послао Извештај о раду Савета за период јул 2011. – јул 2012. председнику Скупштине
Небојши Стефановићу. Истог дана Савет је на основу члана 17. став 1. тач. 1) и 3)
Закона упутио Министарству Информацију о стању у области заштите културног
наслеђа и Предлог активности за побољшање стања у области заштите културног
наслеђа.
Једанаеста редовна седница Савета одржана је 3. октобра 2012. године. Седници
су, у својству гостију, присуствовали Братислав Петковић, министар културе и
информисања, Мирослав Тасић, државни секретар у Министарству културе и
информисања, Вилибалд Ерић, специјални саветник министра културе и информисања
Славица Кезуновић, специјални саветник министра културе и информисања, и Ивана
Јањић, саветник у Кабинету министра културе и информисања.
На седници је, на предлог председника Савета, а у складу с чланом 8.
Пословника о раду Националног савета за културу, усвојен Програм рада
Националног савета за културу за период октобар 2011. – октобар 2012.
Представници Министарства и чланови Савета сложили су се да Министарство
достави Савету текст предлога Стратегије до 1. децембра 2012. године, након чега би
Савет започео рад на овом документу. На седници је било речи и о другим видовима
сарадње између Министарства и Савета, и око тема које су покренуте постигнута је
начелна сагласност. Савет је прихватио позив Министарства да убудуће одржава
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седнице у згради Министарства, а Министарство се обавезало да обезбеди техничке
услове за одржавање седница.
Седница је протекла у конструктивном тону и на њој су постављени темељи
сарадње Министарства и Савета у наредном периоду, у којем, како је закључено, пред
Министарством и Саветом, поред поменутих, стоје и бројни други заједнички послови
и задаци.
Договорено је да представници Министарства убудуће, по потреби и на позив,
присуствују седницама Савета како би се сарадња између Министарства и Савета
учинила непосреднијом и како би се избегле евентуалне сметње које би могле настати
због непотпуне и неблаговремене информисаности неке од страна, као и, нужно
повезаног с њом, закаснелог реаговања на актуелне теме.
Савет се 31. октобра 2012. године званично обратио Одбору за културу и
информисање Скупштине с предлогом да се представници Савета састану с
представницима Одбора. Савет је изразио жељу да упозна представнике Одбора с
радом Савета и да разговара с њима о актуелним питањима и облицима будуће сарадње
између Одбора и Савета. Истог дана Савет се обратио и Одбору за административнобуџетска и мандатно-имунитетска питања Народне скупштине и позвао га да у што
краћем року, у складу са чланом 65. став 1. алинеја 1. Пословника Народне скупштине
(„Службени гласник РС”, бр. 52/10, 13/11 и званично пречишћен текст 20/12), донесе
одговарајуће акте којима се уређују питања статусног и материјалног положаја, права и
дужности чланова Савета.
Дванаеста редовна седница Савета одржана је 7. новембра 2012. године. Савет је
на седници, у склопу припрема за рад на Стратегији, расправљао о приоритетима
деловања у култури. Одлучено је да се усаглашен списак приоритета, након договора о
моделима културне политике, о којима Савет треба да расправља на следећој седници,
у виду предлога упути Министарству. Закључци које ће Савет усвојити о приоритетима
деловања у култури и о моделу културне политике послужиће као полазиште у раду на
Стратегији, чији је нацрт Министарство најавило да ће доставити Савету на разматрање
у најкраћем року.
Савет је 16. новембра 2012. поводом предложеног буџета за културу издао
саопштење за јавност у ком је изнео став да је предложени буџет за културу од 0,62%
укупног буџета републике Србије недопустиво мали и позвао све надлежне органе да
предузму мере како би се зауставила тенденција његовог сталног смањивања.
Одбор за културу и информисање и Одбор за административно-буџетска и
мандатно-имунитетска питања одазвали су се на позив Савета упућен овим одборима
31. октобра 2012. године, и у Скупштини је 19. новембра 2012. године одржан састанак
ком су присуствовали: Весна Марјановић, председник Одбора за културу и
информисање, Зоран Бабић, председник Одбора за административно-буџетска и
мандатно-имунитетска питања, Душко Паунковић, председник Савета, и Весна Ињац
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Малбаша, заменик председника Савета. Тема састанка је била решавање статусних
питања Савета. Учесници састанка су се сложили да је неопходно у што краћем року
решити питање материјално-статусног положаја Савета. Председници оба одбора су
изразили спремност да подрже Савет у настојању да ово питање реши и понудили
конкретне савете о даљим корацима које треба предузети на том плану. Закључено је да
Савет треба да позове Министарство да покрене поступак за усвајање допуне Закона, а
председник Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања
Зоран Бабић је предложио да се текст допуне Закона коју су представници Савета
представили председницима двају одбора допуни и понуди Министарству. На основу
закључака с поменутог састанка 21. новембра 2012. године одржан је други састанак у
Народној скупштини ком су присуствовали: Весна Марјановић, председник Одбора за
културу и информисање, Мирослав Тасић, државни секретар у Министарству, Душко
Паунковић, председник Савета, и Весна Ињац Малбаша, заменик председника Савета.
На поменутом састанку државни секретар Мирослав Тасић је обавестио учеснике
састанка о томе да је Министарство 20. новембра 2012. покренуло поступак за усвајање
допуне Закона којом би се решио материјално-статусни положај Савета.
Тринаеста редовна седница Савета одржана је 5. децембра 2012. године. Савет је
на седници расправљао о тешкоћама које прате примену Закона и констатовао да је
неопходно започети рад на изменама и допунама Закона. Савет је усвојио извештај
председника Савета Душка Паунковића О институцији самосталног уметника и
статусу репрезентативног удружења и одлучио да, на основу члана 17. став 1. тач. 1)
3) и 7) Закона, предложи Министарству низ мера које би у сегменту који обухвата
репрезентативна уметничка удружења и институцију самосталног уметника зауставиле
развој негативних тенденција и које би омогућиле несметано функционисање ових
битних субјеката културе у прелазном периоду – док се не донесе Закон о изменама и
допунама Закона и док се у њему не дефинишу трајна системска решења за њих. На
седници је, на предлог члана Савета Егона Савина и члана Савета Душана Ковачевића,
одлучено да Савет подсети Министарство на неопходност доношења Закона о
позоришту и да предложи формирање радне групе у чијем саставу би били
представници Министарства и Савета и која би сачинила предлог тог закона. Савет је
на седници, на основу члана 17. став 1. тач. 1) и 2) Закона, расправљао о извештају
члана Савета Милице Тодоровић о моделима културне политике и, на предлог члана
Савета Иване Стефановић, а на основу члана 17. став 1. тачке 1), 2) и 3) Закона, усвојио
је Приоритете деловања у култури за период 2013. – 2017.
Савет је 6. и 7. децембра 2012. године званично обавестио министра културе и
информисања о томе да је на својој Тринаестој редовној седници усвојио Извештај о
институцији самосталног уметника и статусу репрезентативног удружења и
Приоритете деловања у култури за период 2013. – 2017. и позвао Министарство да
размотри могућност прихватања мера предложених у поменутом Извештају и да се
упозна с Приоритетима које је Савет усвојио и за које сматра да би могли служити
Министарству и Савету као програмски документ до усвајања Стратегије.
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Заједничка седница Одбора за културу и информисање и Савета, којој је
присуствовао и Зоран Бабић, председник Одбора за административно-буџетска и
мандатско-имунитетска питања Народне скупштине, одржана је 6. децембра 2013. у
Дому Народне скупштине. На седници је Савет поднео годишњи Извештај о раду
Савета Народној скупштини за период јул 2011. – јул 2012. Након краће расправе, у
којој су учествовали чланови Одбора и чланови Савета, Одбор је усвојио Извештај о
раду Савета за период јул 2011. – јул 2012.
Поводом Извештаја о институцији самосталног уметника и статусу
репрезентативног удружења, који је Савет усвојио 5. децембра 2012. године на својој
Тринаестој редовној седници и који је у виду предлога упутио Министарству 6.
децембра 2012. године, 27. децембра 2012. одржан је састанак између државног
секретара Мирослава Тасића, Катарине Живановић, градског секретара за културу и
Душка Паунковића, председника Савета. Учесници састанка су се сложили да анализа
садржана у Извештају несумњиво показује да је у Закону потребно темељно
ревидирати и неке од основних поставки и многе детаље и констатовали да би требало
да Министарство и Савет започну рад на изменама и допунама Закона и да би
Министарство требало да образује радну групу која би сачинила Нацрт закона о
изменама и допунама Закона о култури.
Четрнаеста редовна седница Савета одржана је 9. јануара 2013. године. На
седници је Савет једногласно прихватио предлог Душка Паунковића, председника
Савета, да Весна Ињац Малбаша, након истека једногодишњег мандата, настави да
обавља дужност заменика председника Савета.
Славица Трифуновић, помоћник министра за међународну сарадњу, европске
интеграције и пројекте, која је присуствовала седници на позив председника Савета,
информисала је чланове Савета о државном програму прославе поводом 1700.
годишњице Миланског едикта и позвала их да својим сугестијама допринесу
обогаћивању ове значајне свечаности. Поједини чланови Савета изнели су примедбе на
неке од елемената прославе и понудили низ предлога чија би примена знатно
побољшала квалитет програма.
Савет је на Четрнаестој седници усвојио информацију Милице Тодоровић, члана
Савета, о моделима културне политике и донео одлуку да се расправа о овој теми
настави на наредним седницама Савета – до усвајања адекватног модела.
На седници је усвојена одлука о томе да се Министарству упути предлог о
образовању радне групе која би израдила Нацрт закона о изменама и допунама Закона.
Радну групу би чинили представници Савета, представници Министарства и правници
из Министарства. За представнике Савета у радној групи предложени су Весна Ињац
Малбаша, Жарко Драгојевић и Душко Паунковић. На седници је одлучено да Савет
предложи Министарству да у радну групу из реда правника из Министарства уђу
Татјана Бојић Јурић и Владимир Недељковић, који добро познају материју и могу се
одмах, без претходне припреме, укључити у рад на Нацрту закона о изменама и
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допунама Закона. За координатора посла Савет је одлучио да предложи Татјану Бојић
Јурић.
У оквиру расправе о Стратегији чланови Савета су на седници изнели критичке
примедбе на радни текст Стратегије, који им је уручен на претходној, Тринаестој
седници. Државни секретар Мирослав Тасић, који је присуствовао седници на позив
председника Савета, обавестио је чланове Савета да је у међувремену Министарство
поверило проф. др Зорану Аврамовићу да сачини скраћену радну верзију Стратегије,
која ће бити достављена члановима Савета у најскорије време. Савет је одлучио да се
расправа о Стратегији настави на следећој седници, након што се чланови Савета
упознају са скраћеном верзијом Стратегије.
На предлог члана Савета Исидоре Жебељан, Савет је на седници једногласно
подржао одлуку САНУ да се 2014. године обележи стогодишњица смрти Стевана
Мокрањца, једног од највећих српских композитора. Због значаја овог јубилеја, који је
САНУ пријавила на конкурс УНЕСКО-а за обележавање значајних годишњица светске
културне баштине, Савет је одлучио да упути Министарству предлог да се што пре, при
Влади, образује Одбор за организацију ове манифестације, који ће блиско сарађивати са
Саветом.
На основу одлуке донете на Четрнаестој редовној седници, одржаној 9. јануара
2013. године, Савет је 15. јануара 2013. године упутио званичан предлог Министарству
да Министарство и Савет образују радну групу која би сачинила Нацрт закона о
изменама и допунама Закона о култури. На основу начелне сагласности која је на
седници постигнута између Мирослава Тасића, државног секретара и Савета, Савет је
предложио Министарству да у радну групу уђу три члана Савета, два правника из
Министарства и неколико стручњака које би именовао министар културе и
информисања. Истог дана, 15. јануара 2013, Савет је, поред поменутог, упутио
Министарству и предлог да се 2014. године обележи стогодишњица смрти Стевана
Мокрањца, као и да се, поводом овог јубилеја, што пре, при Влади, оформи Одбор за
организацију ове манифестације, који ће блиско сарађивати са Саветом.
Братислав Петковић, министар културе и информисања је 14. фебруара 2013.
године донео решење о образовању Радне групе за израду Нацрта закона о изменама
и допунама Закона о култури (Решење број 119-01-38/2013-01). У Радну групу су
именовани: 1. за председника: проф. др Зоран Аврамовић, редовни професор
филозофског факултета у Београду. 2. за чланове: др Јован Ћирић, научни саветник,
директор Института за упоредно право; Снежана Марјановић Антоновић, секретар
Музеја савремене уметности; Душко Паунковић, председник Савета; Весна Ињац
Малбаша, заменик председника Савета; Жарко Драгојевић, члан Савета; Татјана Бојић
Јурић, самостални саветник у Министарству културе и информисања; и Владимир
Недељковић, саветник у Министарству културе и информисања.
Петнаеста редовна седница Савета одржана је 6. фебруара 2013. године.
Председник Комисије за стицање и одузимање статуса установе културе од
националног значаја академик Иван Јевтић, који је седници присуствовао на позив
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председника Савета, информисао је чланове Савета о раду и резултатима Комисије
којој је председавао и, на захтев појединих чланова Савета, образложио одлуке које је
Комисија донела. Након краће расправе Савет је донео одлуку да своје мишљење о
кандидатима за статус установе културе од националног значаја (у складу са чланом 52.
став 2. Закона) изнесе након детаљног упознавања с материјалом који су кандидати
доставили уз пријаву на јавни позив. Савет је на седници донео одлуку да прихвати
предлог Савета за културу града Београда о одржавању заједничке седнице Савета и
Савета за културу града Београда на којој би се, на основу члана 17. став 1. тач. 1), 2) и
7) Закона, расправљало о функционисању установа културе чији су оснивачи
Република Србија и град Београд и о финансирању доприноса за самосталне уметнике
на територији града Београда. У оквиру расправе о Стратегији (на основу члана 17. став
1. тачка 4) Закона) чланови Савета су изнели утиске о првом делу новог радног текста
Стратегије, који им је достављен након Четрнаесте редовне седнице. Савет је одлучио
да се део стенограма с Петнаесте редовне седнице који садржи примедбе чланова
Савета на први део радног текста Стратегије достави проф. др Зорану Аврамовићу,
коме је Министарство поверило задатак да сачини радну верзију целовитог текста
Стратегије. Савет је, поред тога, одлучио да предложи Министарству да достави Зорану
Аврамовићу анализе и закључке које је Савет у виду предлога слао Министарству
током 2012. године. На предлог члана Савета Мира Вуксановића, Савет је једногласно
подржао иницијативу САНУ и Матице српске да се 2013. године обележи двестота
годишњица од рођења Петра II Петровића Његоша. Савет је одлучио да, на основу
члана 17. став 1. тачка 7) Закона, упути Министарству предлог да се што пре, при
Влади, образује почасни Одбор за обележавање овог јубилеја. Поред тога, Савет је
одлучио да предложи Министарству да унесе овај датум у календар обележавања
значајних догађаја. На основу одлуке донете на Тринаестој редовној седници (у складу
с чланом 17. став 1. тачка 3) Закона) Савет је на својој Петнаестој седници донео
одлуку да Министарству предложи следећи састав радне групе за израду Нацрта
закона о позоришту:
1. Дејан Савић, в. д. управника Народног позоришта у Београду;
2. Јасмина Зотовић, извршни директор Народног позоришта у Београду;
3. Александар Милосављевић, управник Српског народног позоришта у Новом Саду;
4. Љубинка Гвозденовић, оперативни директор драме Српског народног позоришта у
Новом Саду;
5. мр Љубица Ристовски, управник Народног позоришта Суботица;
6. Бранко Цвејић, глумац у пензији из Београда;
7. Душан Ковачевић, члан Националног савета за културу;
8. Егон Савин, члан Националног савета за културу.

Савет је 11. фебруара 2013. упутио Министарству званичан предлог да
Министарство и Савет образују радну групу која би сачинила Нацрт закона о
позоришту и предложио састав те радне групе. Истог дана Савет је обавестио министра
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културе и информисања да Савет подржава иницијативу САНУ и Матице српске да се
2013. године обележи двестота годишњица од рођења Петра II Петровића Његоша и
предложио Министарству да се што пре, при Влади, оформи почасни Одбор за
обележавање овог јубилеја. Поред тога, Савет је предложио Министарству да унесе овај
датум у календар обележавања значајних догађаја.
Прва ванредна седница Савета одржана је 20. фебруара 2013. године. Седници
су, на позив председника Савета, присуствовали Мирослав Тасић, државни секретар у
Министарству, Катарина Живановић, секретар за културу града Београда, Милена
Драгићевић Шешић, председница Савета за културу града Београда, и чланови Савета
за културу града Београда Весна Марјановић, Ирина Суботић, Радина Вучетић, Зоран
Хамовић, Велимир Ћургуз Казимир и Зоран Ђукановић.
У првом делу седнице – заједничкој седници Савета и Савета за културу града
Београда – два савета су расправљала о стању у култури, проблемима који прате рад
субјеката у култури, примени Закона, актуелним питањима везаним за функционисање
установа културе чији су оснивачи Република Србија и град Београд и о финансирању
доприноса за самосталне уметнике на територији града Београда.
Савет и Савет за културу Града Београда усвојили су на заједничкој седници
следеће закључке:
1) Оба савета захтевају од свих надлежних органа на републичком, покрајинском,
градском и општинском нивоу да се у целини поштује Закон, а посебно у делу
транспарентног избора чланова управних и надзорних одбора и расписивања јавних
конкурса за избор директора установа културе. Оба савета се залажу за департизацију
кадровске политике на републичком, покрајинском, градском и општинском нивоу.
2) Оба савета су забринута због недопустиво малог процента издвајања за културу у
републичком и градском буџету. Залажу се за повећање процента издвајања за културу
у наредном ребалансу буџета и сматрају да би требало подвући да у буџету Републике
Србије проценат издвајања за културу не би смео бити мањи од 1%, а у буџетима
градова Србије мањи од 5 %. Оба савета захтевају одржавање заједничког састанка са
надлежним органима и посебно са министром финансија и привреде у што је могуће
краћем року.
3а) Оба савета захтевају од надлежних органа да покрену одговарајућу процедуру за
изузимање установа културе из обавезе враћања сопствених прихода у буџет, која ће им
бити наметнута од 1. јануара 2014. године по Закону о буџетском систему (чл. 23., 74.
и 47. став 3.). Издвајања за културу су недопустиво мала и оба савета сматрају да
стечени сопствени приходи треба да буду утрошени на додатне програмске и
уметничке активности установа културе, као и на повећање сопствених зарада за 30%,
чиме ће се установе подстицати на остваривање већег процента сопственог учешћа у
својим активностима.
3б) Оба савета захтевају од надлежних органа да покрену одговарајућу процедуру за
изузимање установа културе из обавезе спровођења целокупне процедуре јавних
набавки према Закону о јавним набавкама када је реч о набавци културних добара,
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уметничких дела, набавци књига за библиотеке и реализацији нових уметничких
пројеката.
3в) Оба савета захтевају од Министарства да припреми брошуру – смернице за примену
постојећег Закона о јавним набавкама који ће бити прослеђен свим установама културе
у Србији.
4) Оба савета очекују да ће Министарство културе и информисања у што је могуће
краћем року завршити израду Стратегије и проследити је на усвајање Скупштини.
5) Оба савета захтевају да заступљеност културних садржаја у медијима у Републици
Србији буде у складу са важећим законима, те да РРА прати не само проценат
рекламних садржаја већ пре свега остваривање оних предложених садржаја на основу
којих су поједине медијске куће и добиле лиценцу на конкурсу.
6) Посебно се указује на неопходност заједничке стратешке сарадње Министарства
просвете и Министарства (као и Министарства за омладину и спорт), како би се
створиле широке основе за доступност и учешће грађана, а посебно младих генерација,
у културном животу Србије. Треба стварати услове да се у градовима широм Србије
формира широка мрежа културних организација и аматерских клубова која би
омогућила младима да развијају културне потребе и активно и креативно проводе своје
слободно време.
У другом делу седнице Савет је разматрао пријаве кандидата на јавни позив за
доделу статуса установе културе од националног значаја и, на основу члана 52. став 2.
Закона и члана 7. став 3. Уредбе о условима, критеријумима и начину стицања, односно
одузимања статуса установе културе од националног значаја („Службени гласник
РС”, број 40/10), дао позитивно мишљење следећим установама:
1. Музеј на отвореном Старо село Сирогојно;
2. Музеј савремене уметности Београд;
3. Библиотека матице српске, Нови Сад;
4. Народно позориште Београд;
5. Природњачки музеј Београд;
6. Музеј историје Југославије;
7. Народни музеј Београд;
8. Републички завод за заштиту споменика културе;
9. Етнографски музеј у Београду;
10. Народна библиотека Србије;
11. Музеј науке и технике;
12. Музеј примењене уметности;
13. Музеј позоришне уметности;
14. Завод за проучавање културног развитка;
15. Архив Југославије;
16. Југословенска Кинотека;
17. Београдска филхармонија;
18. Музеј наивне и маргиналне уметности Јагодина;
19. Историјски музеј Србије;
20. Галерија матице српске, Нови Сад;
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21. Ансамбл народних игара и песама Србија „Коло”;
22. Архив Србије;
23. Музеј Војводине;
24. Музеј „Рас” Нови Пазар;
25. Народни музеј Чачак;
26. Галерија „Милан Коњовић” – Сомбор;
27. Спомен збирка „Павле Бељански”;
28. Галерија слика „Сава Шумановић” – Шид;
29. Галерија „Надежда Петровић” Чачак;
30. Историјски архив града Новог Сада;
31. Архив Војводине Нови Сад;
32. Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин;
33. Завод за заштиту споменика културе Краљево;
34. Завод за заштиту споменика културе Ниш;
35. Задужбина Илије М. Коларца, Београд;
36. Универзитетска библиотека „Светозар Марковић” Београд;
37. Гварнеријус Београд;
38. Српско народно позориште Нови Сад;
39. Филмски центар Србије;
40. Музеј у Приштини;
41. Југоконцерт Београд;
42. Југословенско драмско позориште Београд;
43. Завод за заштиту споменика културе града Београда;
44. Народно позориште Суботица;
45. Позориште Атеље 212;
46. Звездара театар;
47. Народни музеј „Топлице”, Прокупље;
48. Позориште „Бошко Буха” Београд;
49. Дом културе „ Михајло Пупин” Идвор;
50. Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица;
51. Галерија савремене ликовне уметности Ниш;
52. Центар за културу Вук Караџић – Лозница.
Савет је одлучио да у поступку давања мишљења за статус установе културе од
националног значаја да позитивно мишљење за 40 установа са списка који је сачинила
Комисија за доделу статуса установе културе од националног значаја (1–40). За једног
кандидата ког је Комисија предложила за статус – Културно-просветну заједницу –
Савет је дао негативно мишљење. Савет је дао позитивно мишљење за дванаест
установа које се нису нашле на списку Комисије (41–52). Савет је дао позитивно
мишљење за укупно 52 установе.
Савет је закључио да три установе о којима постоје посебни закони: Српска
академија наука и уметности, Матица српска и Српска књижевна задруга морају имати
статус установе културе од националног значаја.
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Савет је 21. фебруара 2013. званично обавестио министра културе и
информисања о закључцима које су Савет и Савет за културу града Београда усвојили
на Првој ванредној седници Савета. Истог дана Савет је доставио министру културе и
информисања списак установа којима је Савет дао позитивно мишљење за статус
установе културе од националног значаја.
Шеснаеста редовна седница Савета одржана је 6. марта 2013. године. Савет је на
седници, на основу члана 17. став 1. тач. 1) и 3) Закона, усвојио извештај Савета Весне
Ињац Малбаша, заменице председника, о стању у библиотечко-информационој
делатности и њене препоруке за унапређење те делатности.
У склопу спровођења закључака донетих на својој Првој ванредној седници
Савет је на седници донео одлуку да се заједничка делегација Савета и Савета за
културу града Београда састане с министром финансија и привреде и да затражи
повећање буџета за културу и измену Закона о јавним набавкама и Закона о буџетском
систему у делу у којем ови закони онемогућавају и дестимулишу рад установа културе.
Савет је на седници донео одлуку да предложи Министарству да у Почасни одбор за
обележавање двестоте годишњице од рођења Петра II Петровића Његоша уђу два члана
Савета – академик Душан Оташевић и академик Миро Вуксановић.
Након што је добио целовит текст Стратегије, Савет је на седници одлучио да
одржи ванредну седницу која би у целости била посвећена Стратегији.
Савет је 11. марта 2013. године упутио Министарству Анализу стања у
библиотечко-информационој делатности и препоруке за унапређење те
делатности, као и предлог да у Почасни одбор за обележавање двестоте годишњице од
рођења Петра II Петровића Његоша, у својству представника Савета, уђу академик
Душана Оташевић и академик Миро Вуксановић.
Друга ванредна седница Савета одржана је 20. марта 2013. Седници су, на позив
председника Савета, присуствовали Мирослав Тасић, државни секретар у
Министарству културе и информисања и проф. др Зоран Аврамовић, координатор
Стратегије. На седници се водила конструктивна расправа о радном тексту Стратегије.
Након дуже расправе договорено је да проф. др Зоран Аврамовић, координатор
Стратегије, унесе у текст Стратегије примедбе и сугестије изнете на седници и да га
достави члановима Савета. Одлучено је да чланови Савета наставе рад на Стратегији и
да до следеће седнице припреме своје закључке донете у међувремену. Одлучено је
такође да се Савет обрати Институту за српски језик са захтевом да стручњаци
Института сачине предлог дела Стратегије који би се односио на српски језик и који би
садржао препоруке о томе шта је неопходно учинити на плану бриге за језик у периоду
обухваћеном Стратегијом.
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Седамнаеста редовна седница Савета одржана је 3. априла 2013. године.
Седници су, на позив председника Савета, присуствовали проф. др Зоран Аврамовић,
координатор Стратегије, Миладин Лукић, помоћник министра културе за културно
наслеђе, и Ана Вучетић, помоћник министра културе за савремено стваралаштво. На
седници се водила конструктивна расправа о радном тексту Стратегије. Закључено је да
се у погледу структуре Стратегије треба стриктно придржавати члана 20. Закона, у
којем је прецизно наведено шта треба да садржи овај акт, и члана 8. Закона, у којем су
прецизно наведене области културе и културне делатности. Такође је истакнуто да су у
првој радној верзији Стратегије, коју је сачинила Радна група 2011. године, поједине
области обрађене добро и да се подаци из ње могу користити у даљем раду на
Стратегији.
У складу са одлуком донетом на Шеснаестој редовној седници Савета, 17.
априла 2013. године одржан је састанак делегације Савета, представника Савета за
културу града Београда и Министарства ради припремања платформе за састанак с
министром финансија и привреде. Након дискусије у којој су учествовали чланови оба
савета донети су предлози закључака, о којима ће се Савет изјаснити на својој редовној
Осамнаестој седници.
Савет је 23. априла 2013. упутио званичан захтев министру финансија и
привреде да прими делегацију Савета ради разговора о Закону о буџетском систему,
Закону о јавним набавкама, Закону о роковима за измирење новчаних обавеза у
финансијским трансакцијама и Нацрту закона о накнадама за коришћење јавних
добара, чије поједине одредбе не уважавају специфичности функционисања установа
културе и других субјеката у култури и чија би примена могла довести до знатних
последица по стање у култури. Савет је предложио министру финансија и привреде да
заједно истраже могућности за проналажење прихватљивог решења које би омогућило
несметан наставак рада поменутих установа и субјеката и створило повољне услове за
развој културе. Министар финансија и привреде није одговорио на предлог Савета.
Осамнаеста редовна седница Савета одржана је 8. маја 2013. године. Седници су,
на позив председника Савета, присуствовали проф. др Зоран Аврамовић, државни
секретар у Министарству, и Весна Марјановић, председник Одбора за културу и
информисање Народне скупштине.
На дневном реду седнице била су четири закона чије одредбе утичу на рад
субјеката у култури – Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Закон о
роковима за измирење новчаних обавеза у финансијским трансакцијама и Нацрт
закона о накнадама за коришћење јавних добара. Након дуже расправе, у којој су
учествовали сви чланови Савета, Савет је констатовао да би примена појединих
одредби наведених закона онемогућила рад субјеката у култури и довела до потпуне
парализе културног живота у Србији. Због тога је Савет на основу предлога
формулисаних на заједничкој седници представника Савета, Министарства и Савета за
културу града Београда одржаној 17. априла 2013 усвојио следеће закључке:
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1. Неопходно је изузимање установа културе из обавезе враћања сопствених прихода у
буџет, која ће им бити наметнута од 1. јануара 2014. године по Закону о буџетском
систему (чл. 23., 74. и 47. став 3.). Издвајања за културу су недопустиво мала, па
стечени сопствени приходи треба да остану на располагању установама културе које су
их оствариле и да буду утрошена на додатне програмске и уметничке активности, као и
на повећање сопствених зарада до 30%, чиме ће се установе подстицати на остваривање
већег процента сопственог учешћа у својим активностима.
2. Неопходно је изузимање установа културе из обавезе спровођења целокупне
процедуре јавних набавки према Закону о јавним набавкама када је реч о набавци
културних добара, уметничких дела, набавци књига за библиотеке и реализацији нових
уметничких пројеката.
3. Неопходно је изузимање установа културе од примене Закона о роковима за
измирење новчаних обавеза у финансијским трансакцијама (предложени рок од 45 дана
за измирење обавеза према добављачима и даваоцима услуга није довољан за субјекте у
култури),
4. Неопходно је изменити Нацрт закона о накнадама за коришћење јавних добара
(којим се укидају поједине одредбе Закона о кинематографији), а Министарство треба
да изнесе своје мишљење о овом нацрту и предлоге о томе како да се заштити домаћа
кинематографија. Решењима предложеним у Нацрту цела филмска индустрија у
Републици Србији доводи се у изразито неповољан положај, јер би њихова примена
онемогућила финансирање домаће филмске индустрије.
Савет је на седници одлучио да ове закључке упути Министарству,
Министарству финансија и привреде, Одбору за културу и информисање Народне
скупштине и председнику Народне скупштине са захтевом да се предузму све
неопходне мере како би се спорне одредбе наведених закона измениле и како би се
избегле катастрофалне последице које би њихова примена изазвала.
Савет је на седници, такође, одлучио да упути препоруку Министарству да убрза
реализацију одлука донетих на конкурсима за финансирање и суфинансирање
пројеката у 2013. години, али и да распише конкурсе који још нису расписани, пре
свега конкурс за откуп књига за библиотеке.
Савет је на седници једногласно одлучио да позив за израду предлога дела
Стратегије који би се односио на српски језик упути Одељењу језика и књижевности
САНУ због тога што се показало да предлог који је Савет добио од Института за српски
језик и књижевност није могуће употребити у оквиру Стратегије.
Савет је на седници једногласно одлучио да од Министарства затражи
информацију о томе шта је предузето поводом иницијативе Савета за обележавање
двестоте годишњице рођења Петра II Петровића Његоша.
Савет је 20. маја 2013. упутио званично писмо министру културе и информисања
у којем га је упознао са закључцима донетим на редовној Осамнаестој седници и, на
основу чл. 15. и 17. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона, позвао Министарство да иницира
подношење предлога за измену и допуну Закона о буџетском систему, Закона о јавним
набавкама и Закона о роковима за измирење новчаних обавеза у финансијским
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трансакцијама и да, ради заштите домаће кинематографије, утиче на измену Нацрта
закона о накнадама за коришћење јавних добара пре него што он буде усвојен у
Скупштини.
Савет је истакао да је Министарство било дужно да захтева измену одредби
Закона о буџетском систему, Закона о јавним набавкама и Закона о роковима за
измирење новчаних обавеза у финансијским трансакцијама које се негативно
одражавају на субјекте у култури и, уопште, на функционисање свих чинилаца у
култури када су ти закони пре усвајања, у склопу редовне процедуре, били послати
Министарству ради давања мишљења. Пошто Министарство то није учинило тада,
неопходно је да у што краћем року затражи од надлежног министарства промену
спорних одредби поменутих закона и спречи њихову примену, која би изазвала
несагледиве и, по свој прилици, непоправљиве последице за националну културу.
Савет је затражио од Министарства, чији је основни циљ – заштита културе и
интереса свих чинилаца који учествују у њеном развоју и одржавању, да предузме мере
наведене у закључцима које је Савет усвојио на својој Осамнаестој седници, као и све
друге расположиве мере како би се омогућило одвијање културног живота у Републици
Србији. Министарство није одговорило на званичан допис Савета.
Истог дана, 20. маја 2013. године, Савет је дописе са закључцима усвојеним на
редовној Осамнаестој седници службеном поштом послао Министарству финансија и
привреде, Одбору за културу и информисање Народне скупштине и председнику
Народне скупштине. Савет је од министра финансија и привреде поново затражио да
прими делегацију Савета, пошто на претходни захтев министар финансија и привреде
није одговорио, а од Одбора за културу и информисање затражио је да прими
делегацију Савета ради разговора о темама садржаним у закључцима и да званичним
путем обавести Савет о мерама које ће предузети у вези са проблемима на које се
указује у закључцима. Председника Народне скупштине Савет је обавестио о својој
иницијативи усмереној на доношење измена и допуна законâ чије одредбе би, уколико
би биле примењене, имале изразито негативне последице за све чиниоце у култури и
које би могле трајно урушити целокупну националну културу. Министарство
финансија и привреде, Одбор за културу и информисање Народне скупштине и
председник Народне скупштине нису одговорили на званичан допис Савета.
Савет је 30. маја 2013. године упутио Министарству званичан допис у којем
поново позива Министарство да оно предложи Влади доношење Одлуке о образовању
Почасног одбора за обележавање 200. годишњице рођења Петра II Петровића
Његоша, као и да ова годишњица уђе у календар значајних манифестација иза којих
стоји Министарство. Пошто Министарство није обавестило Савет о томе да ли се у
Министарству ради на оснивању Почасног одбора за обележавање двестоте годишњице
рођења Петра II Петровића Његоша, Савет је затражио од Министарства да му
званичним путем одговори да ли ће поменути одбор бити основан и, уколико хоће, када
би могао почети с радом.
Савет се 3. јуна 2013. године обратио Одељењу језика и књижевности Српске
академије наука и уметности с предлогом да стручњаци Одељења сачине предлог дела
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Стратегије који би се односио на српски језик и који би садржао препоруке о томе
шта је неопходно учинити на плану бриге за језик у периоду обухваћеном Стратегијом
(2014–2024), Савет је у писму обавестио Одељење о томе да је на Другој ванредној
седници Савета, између осталог, закључено да би у Стратегију морала бити унета и
обавеза да се објављивање Речника српскохрватског књижевног и народног језика
заврши до 2020. године, као и обавеза да се издавање Српске енциклопедије заврши до
2020. године. Такође, поменута је неопходност издавања нормативне граматике српског
језика. Изнето је мишљење да би српски језик морао добити речник на интернету који
би био доступан свима. Исто тако, Правопис српског језика би морао бити постављен
на интернет како би свако могао имати приступ његовим одредбама. Закључено је и да
би брига о лекторатима такође морала наћи своје место у Стратегији. Савет је
предложио Одељењу да његови стручњаци у својој анализи обрате пажњу на још
неколико момената: с обзиром на то да су у овом тренутку сви постојећи речници у
раскораку с новим правописом, у Стратегију би свакако требало унети и неопходност
издавања вишетомног речника стандардног српског језика. Посебно треба нагласити да
би тај вишетомни речник морао да буде стандардан јер, као што је познато, ниједан
постојећи речник српског језика није стандардан. Уопште узев, снажан и убрзан развој
лексикографије, који подразумева улагање у њу, морао би се наћи међу приоритетима у
Стратегији. Пошто Стратегија обухвата и међуресорну сарадњу, у њој би требало
нагласити да је неопходно подићи ниво наставе српског језика, али и увести наставу
српског језика у средње школе и факултете, у сваком случају на све катедре на
филолошком факултету
Деветнаеста редовна седница Савета одржана је 5. јуна 2013. године. На седници
је Савет, у оквиру рада на Стратегији, расправљао о Извештају о филмском
стваралаштву који је, у виду прилога за Стратегију, написао Жарко Драгојевић, члан
Савета. Одлучено је да се у текст Извештаја унесу сугестије изнете на седници и да се
допуњени Извештај проследи координатору Стратегије, Зорану Аврамовићу, државном
секретару у Министарству.
Савет је на седници расправљао и о изменама и допунама Закона о којима је
било речи на састанцима Радне групе за израду Нацрта закона о изменама и допунама
Закона о култури, која је образована на иницијативу Савета на основу одлуке донете на
Четрнаестој редовној седници Савета, одржаној 9. јануара 2013. године.
Након дуже дискусије у којој су учествовали сви чланови Савет је поводом
члана 14. Закона већином гласова донео
ЗАКЉУЧАК
Савет сматра да у Нацрту закона о изменама и допунама Закона о култури
Признање за врхунски допринос националној култури, односно култури националних
мањина треба да остане у виду доживотног месечног новчаног примања, али и да је
неопходно прописати мере које ће спречити даљу инфлацију и девалвацију Признања.
Савет констатује да су неадекватне одлуке појединих Комисија и политички
притисци да се Признање додели лицима која не задовољавају услове из Уредбе о
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ближим условима и начину доделе признања за врхунски допринос националној култури,
односно култури националних мањина довели до нарушавања угледа Признања. Савет,
међутим, сматра да то није разлог да се укида цела институција Признања, већ да се
ревидирају услови за његову доделу и да се будуће Комисије за утврђивање предлога за
доделу признања уметницима, односно стручњацима у култури за врхунски допринос
националној култури, односно култури националних мањина обавежу на доследну
примену Уредбе. Савет сматра да би чланове Комисије убудуће требало именовати из
реда носилаца Признања за врхунски допринос националној култури. Таква мера би
знатно повећала кредибилитет Комисије и њених одлука и у исто време смањила
могућност за политичке и све друге притиске на чланове Комисије.
Савет је на седници расправљао и о апелу Српског археолошког друштва
упућеном Савету 7. маја 2013. године и констатовао следеће:
На територији Косова и Метохије одвија се процес активног искорењивања
свих трагова српског присуства. Тај процес одвија се на два плана – на плану
уништавања српских споменика културе, гробаља и цркава, и на плану грубог
прекрајања историјских чињеница.
У публикацијама које издаје косовско Министарство за културу, омладину и
спорт прећуткује се постојање српске средњовековне државе и српског
становништва на територији Косова и Метохије, а српски средњовековни
локалитети приказују се као албански.
Косовске власти сарађују са археолошким екипама из Западне Европе, због чега
неистине које се потом о историји Косова и Метохије износе у туристичким
водичима и другим публикацијама намењеним страним држављанима добијају привид
легитимитета.
Савет констатује да је неопходно предузети хитне мере како би се српска
културна баштина на Косову и Метохији сачувала од потпуног затирања.
Због свега наведеног Савет је донео одлуку да предложи Министарству и Влади
Републике Србије да се у оквиру Договора о имплементацији Бриселског споразума
образује Комисија за заштиту српске баштине на Косову и Метохији.
Савет је на седници оценио као неприхватљиве изјаву Радослава Павловића,
саветника за културу председника Републике Србије, о „српском антисрпском филму“
и листу „антисрпских филмова“ коју је сачинио Живорад Ајдачић, генерални секретар
Културно-просветне заједнице Србије. Савет је одлучио да се поводом ових појава
огласи посебним саопштењем.
Савет је 10. јуна 2013. године званичним путем обавестио министра културе и
информисања о томе да је Савет на својој Деветнаестој редовној седници закључио
како Признање за врхунски допринос националној култури треба да остане у виду
доживотног месечног новчаног примања, али и да је неопходно прописати мере које ће
спречити даљу инфлацију и девалвацију Признања.
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Савет је, на основу одлуке донете на Деветнаестој редовној седници, 13. јуна
2013. године издао саопштење за јавност у којем је осудио изјаву Радослава Павловића,
саветника за културу председника Републике Србије о „српском антисрпском филму“ и
листу „антисрпских филмова“ коју је сачинио Живорад Ајдачић, генерални секретар
Културно-просветне заједнице Србије и члан више комисија које је именовало
Министарство. Савет је 14. јуна 2013. године упутио званичан допис министру културе
и информисања и саветнику за културу председника Републике Србије у којем је
поменуте изјаву и листу оценио као неприхватљиве.
Савет је 1. јула 2013. године упутио званично писмо председнику Владе Ивици
Дачићу и министру културе и информисања у којем предлаже Министарству и Влади
Републике Србије да се у оквиру Договора о имплементацији Бриселског споразума
образује Комисија за заштиту српске баштине на Косову и Метохији.
Савет се 1. јула 2013. године, на основу одлуке донете на Деветнаестој редовној
седници, поново обратио Министарству поводом оснивања Српског музичког центра.
Савет је у писму подсетио Министарство да се до тог тренутка већ два пута у
претходне две године обраћао Министарству с предлогом да се образује установа која
би водила рачуна о заштити српског музичког наслеђа. Савет је уз писмо још
једном доставио Министарству Закључак Националног савета за културу у којем је
детаљно образложено зашто је неопходно оснивање такве установе и Елаборат о раду
Српског музичког центра.
Двадесета редовна седница Савета одржана је 3. јула 2013. године. На седници је
Савет, у оквиру рада на Стратегији, расправљао о предлозима за Стратегију које је, на
захтев Савета, сачинило Одељење језика и књижевности Српске академије наука и
уметности. Савет је одлучио да упути предлоге Одељења језика и књижевности САНУ
координатору Стратегије проф. др Зорану Аврамовићу, државном секретару у
Министарству културе и информисања.
Савет је на седници расправљао и о изменама и допунама Закона о којима је
било речи на састанцима Радне групе за израду Нацрта закона о изменама и допунама
Закона о култури, која је образована на иницијативу Савета на основу одлуке донете на
Четрнаестој редовној седници Савета, одржаној 9. јануара 2013. године. Савет се
сложио с предлозима за измену и допуну чл. 16. и 17. Закона које су чланови ове радне
групе Весна Ињац Малбаша, Жарко Драгојевић и Душко Паунковић поднели на
састанку Радне групе одржаном 19. јуна 2013.
Савет је на Двадесетој редовној седници одлучио да поново, по трећи пут,
позове Министарство да започне рад на изради Закона о позоришту. Савет је на
седници закључио да је неопходно законски уредити област извођачке уметности и
музике и донео одлуку да упути Министарству предлог за израду законског оквира у
којем би област музике и извођачке уметности била адекватно регулисана.
Савет је на Двадесетој седници расправљао о стању у култури и оценио га као
неодрживо. Савет је одлучио да се тим поводом огласи посебним саопштењем.
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Савет је 9. јула 2013. године јавно подржао захтеве из отвореног писма које су
уметничка удружења упутила председнику Републике Србије, председнику Владе
Републике Србије, председнику Народне скупштине, Министарству, Министарству
финансија и привреде, Секретаријату за културу Града Београда, градоначелнику
Београда, локалним самоуправама и осталим надлежним институцијама и које је
објављено 5. јула 2013. године у штампаним и електронским медијима.
Савет је 9. јула 2013. упутио допис проф. др Зорану Аврамовићу, државном секретару у
Министарству и координатору Стратегије, у којем га је обавестио да је Савет на својој
Двадесетој редовној седници, у оквиру рада на Стратегији, расправљао о предлозима за
Стратегију које су, на захтев Савета, сачинили академик Предраг Пипер и Одељење
језика и књижевности Српске академије наука и уметности. Савет је уз писмо доставио
координатору Стратегије предлоге Одељења језика и књижевности САНУ и академика
Предрага Пипера како би их он, уколико буде сматрао потребним, искористио
приликом израде Стратегије.
Савет је 12. јула 2013. године поново упутио предлог Министарству да
Министарство и Савет у најскорије време образују радну групу која би сачинила Нацрт
закона о позоришту. Савет је подсетио Министарство да је на својој редовној
Петнаестој седници, одржаној 6. фебруара 2013. године, донео одлуку да Министарству
предложи састав Радне групе за израду Нацрта закона о позоришту и да је о тој
одлуци и о кандидатима за састав Радне групе званично обавестио Министарство 11.
фебруара 2013. Савет је затражио од Министарства да овог пута упути Савету званичан
допис са својим ставом о предлозима садржаним у писму.
Савет је, у складу са одлуком донетом на Двадесетој редовној седници, 12. јула
2013. године издао саопштење у којем је изразио забринутост због бројних појава које
указују на озбиљне проблеме који отежавају функционисање и напредовање укупног
домена културе. Савет је у саопштењу поновио већ раније изречен став да је проценат
издвојен за културу у буџету Републике Србије за 2013. годину недопустиво мали и
констатовао да је и после ребаланса буџета мањи од буџета свих земаља у окружењу.
Савет је поставио питање расподеле расположивих средстава и изнео став да су у
извесном броју случајева средства додељивана пројектима чији квалитет их никако није
оправдао. Савет је скренуо пажњу на то да резултати конкурса за пројекте у 2013.
години које је организовало Министарство показују доминацију других облика и
концепата културе на уштрб савременог стваралаштва. Савет је оценио као оправдане
већину захтева из отвореног писма 16 уметничких удружења која окупљају више
хиљада чланова у ком се тражи решење лошег материјалног, статусног и сваког другог
положаја уметника. Савет је позвао Министарство да убрза рад на изради Стратегије и
предложио да се аутор Стратегије придржава елемената садржаја из члана 20. Закона,
као и да у ту сврху користи Приоритете које је усвојио Савет. Савет је затражио од
Министарства одговоре на бројна питања постављена током протеклих месеци,
нарочито на она везана за неопходне промене Закона о јавним набавкама, Закона о
буџетском систему, Закона о роковима за измирење новчаних обавеза у финансијским
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трансакцијама и Нацрта закона о накнадама за коришћење јавних добара. Савет је у
саопштењу изнео очекивање да ће Министарство хитно отпочети рад на већ
договореним иницијативама као што су, на пример, израда Закона о позоришту. Савет
је изразио бојазан због тога што је продор српске културе на друга културна тржишта
сасвим занемарен; што је едукација нове, младе публике потпуно запостављена; што
медији све више истискују културу а на њено место усељавају јефтину естраду коју
проглашавају културом. Савет је у саопштењу нагласио да то може имати несагледиве
последице за културу и уметност Републике Србије.
Скупштина је 16. јула 2013. године усвојила Закон о изменама и допунама
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 62/13), према којем се
(члан 16. став 2.) установе културе изузимају из обавезе враћања сопствених прихода у
буџет.
Допуна Закона о култури којом се регулише материјално-статусни положај
Савета и чији је поступак доношења Министарство покренуло 20. новембра 2012.
године на иницијативу Савета – усвојена је на седници Владе Републике Србије 31. јула
2013. године и упућена Скупштини.
Седница Одбора за културу и информисање Скупштине на којој ће се
разматрати Извештај о раду Националног савета за културу за период јул 2012. –
јул 2013. године одржаће се 16. септембра 2013. године.

Савет је у периоду обухваћеном овим извештајем доследно извршавао своје
обавезе прописане Законом и, у мери у којој је то зависило само од њега, остваривао
циљеве ради којих је основан. Сви документи, закључци и извештаји које је Савет
усвојио у разматраном периоду налазе се на званичној интернет страници
(http://www.nsk.gov.rs/) и у архиви Савета и могу се добити на увид.
У Београду,
11. септембра 2013. године
Председник
Душко Паунковић
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