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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).  

Национални савет за културу ( у даљем тексту: Савет) 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. 

Савет је конституисан 12. јула 2011. године на свечаној седници одржаној у згради 

Народне скупштине Републике Србије (у даљем тексту: Скупштина). Седници је председавала 
председник Скупштине Славица Ђукић Дејановић, а чланове Савета је поздравио и обећао им 

пуну подршку и министар културе, информисања и информационог друштва Предраг 

Марковић.  
Од тада Савет редовно одржава редовне, ванредне и електронске седнице и, у оној мери 

у којој му је то омогућено, бави се пословима из оквира својих надлежности прописаних 

члановима 16. став 5.,17., 18., 52. став 2. и 68. став 2. и 3. Закона о култури (у даљем тексту: 

Закон). Сходно члану 18. став 4. Закона Савет је донео Пословник о раду Националног савета за 
културу, а сходно члану 16. став 5. Закона изабрао је председника Савета. Досад је формирао 

више радних група које се баве конкретним пословима везаним за доношење одлука и 

припремају материјале и услове за успешан рад на редовним и другим седницама. Између 
осталог, сходно члану 17. став 1., тачке 1, 2 и 3 Закона Савет је покренуо низ иницијатива за 

побољшање стања у појединим областима културе, конкретно – у области музике, позоришта и 

аматерског стваралаштва. Анализирао је и стање у области кинематографије и донео закључке 
о правцима у којима би требало усмерити напоре за њено унапређење. Наравно, и друге 

области културе биће на дневном реду Савета. Израдио је Предлог правилника о 
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критеријумима за стицање статуса истакнутог уметника, односно истакнутог стручњака у 

култури, који је министар културе, информисања и информационог друштва (у даљем тексту: 

Министар) усвојио и који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 58/12, од  14. јуна 2012. 
године. Све своје предлоге, анализе и мишљења Савет је одмах по усвајању достављао 

надлежним службама Министарства културе, информисања и информационог друштва (у 

даљем тексту: Министарство).  
Савет се код Управе за заједничке послове Републичких органа (УЗЗПРО) регистровао 

као орган и добио је своју шифру органа, сопствени печат и штамбиљ. Исто тако, код УЗЗПРО 

Савет је отворио званичну електронску адресу Савета и службене адресе свих чланова. 

УЗЗПРО је, на захтев Савета, израдио члановима Савета службене визиткарте. 
Поред тога,УЗЗПРО је на захтев Савета израдио званичну интернет презентацију 

Савета, која се редовно допуњава и ажурира. Све информације о Савету и његовим 

активностима могу се пратити преко ове странице, чија адреса је http://www.nsk.gov.rs/. 
Званична Интернет страна Савета већ је веома богата и садржи следеће рубрике: Насловна 

страна (на којој се налазе најновије вести о раду Савета); Актуелно (сажети извештаји са 

седница Савета и друге актуелности); О Савету (основне информације); Структура Савета 
(чланови, радна тела итд.); Документа  (Закон о култури; Одлука о избору чланова Савета; 

Пословник о раду Савета; Уредба о условима, критеријумима и начину стицања, односно 

одузимања статуса установе културе од националног значаја; Правилник о критеријумима за 

стицање статуса истакнутог уметника, односно истакнутог стручњака у култури, итд.); 
Контакти (адресе свих чланова Савета); Архива (Извештаји: шири извештаји са свих седница 

Савета; Закључци: Иницијативе за побољшање стања у појединим областима културе); 

Линкови (листа интернет адреса разних органа власти и установа културе). Поред тога, постоје 
и рубрике Вести и Из медија у којима се преносе најзначајније информације, вести, чланци и 

прилози из штампаних и електронских медија о дешавањима у култури. 

  Све што је горе наведено Савет је урадио сам, без помоћи Министарства, Одбора за 

културу Народне скупштине Републике Србије (у даљем тексту: Одбор) и Скупштине. 
Од оснивања Савета између Министарства и Савета нема готово никакве сарадње. 

Министарство је, истина, на самом почетку доделило Савету секретара из реда својих 

службеника. Секретар Савета, међутим, ту функцију обавља без икаквог решења о 
систематизацији и без повећања накнаде за рад иако су му послови Савета придодати уз све оне 

које на основу описа радног места обавља. Након што је Савету доделило секретара, 

Министарство је прекинуло сваки контакт са Саветом. Савет је у више наврата тражио од 
Министра да прими делегацију његових чланова како би се у непосредном контакту покушали 

решити постојећи проблеми и како би се ускладиле активности Министарства и Савета. 

Министар се, међутим, ниједном није одазвао на позив Савета. Савет, исто тако, непрестано 

захтева од Министарства да на седнице Савета упути службенике задужене за поједине области 
културе како би они информисали чланове Савета о стању у тим областима, јер је 

неприхватљиво да се Савет у свом раду ослања на информације из штампе и да нема увид у 

идеје и намере Министарства. Министарство ниједном није послало службенике да информишу 
чланове Савета. Савет, исто тако, већ од своје друге редовне седнице захтева да му се доставе 

материјали везани за Стратегију развоја културе Републике Србије (у даљем тексту: 

Стратегија), у чијем креирању, према Закону, треба да учествује и чију оцену извршења треба 
да даје (члан 17. став 1. тачка 4). И ови захтеви редовно остају без одјека. Савет подсећа свог 

оснивача, Скупштину, да је Стратегија најважнији акт у области културе, да је њено доношење 

од кључне важности за културни идентитет Републике Србије и да се одлагањем њеног 

усвајања Републици наноси непроцењива штета. На основу свега наведеног стиче се утисак да 
Савет и Министарство нису ни у каквом односу и да се никаква њихова међусобна сарадња не 

подразумева. А да би се Закон примењивао, Министарство и Савет морају бити у сталном и 

непосредном контакту. 
Ништа боља ситуација није ни у односима између Одбора и Савета. Делегације Одбора 

и Савета одржале су само један састанак, у фебруару 2012. године, на којем је председница 

Одбора дала представницима Савета чврста обећања да ће се Одбор заложити за решавање 

проблема који прате рад Савета. Након тога Одбор се редовно оглушивао о позиве Савета да се 
дато обећање испуни. 
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Покушаји Савета да оствари своја права у непосредном контакту с председником 

Скупштине остали су, исто тако, без резултата. Савет ни на једно своје писмо упућено свом 

оснивачу није добио одговор.  
Савет жели да скрене пажњу свог оснивача, Скупштине, и на друге моменте који 

отежавају његов рад и који би га у блиској будућности могли потпуно онемогућити. Наиме, 

упркос томе што чланови Савета обављају послове од националног значаја за културу Србије, 
њихов статусно-материјални положај ни после годину дана од формирања Савета није решен. 

Материјални трошкови који прате рад Савета падају на терет чланова Савета. Чланови, 

међутим, не добијају накнаду за свој рад, а онима који на седнице долазе из унутрашњости не 

покривају се чак ни путни трошкови. Не може се очекивати да чланови једног тела које, по 
Закону, треба да обавља послове од националног значаја за културу Србије финансирају његов 

рад из личних средстава. Подсећамо свог оснивача на чињеницу да чланови других савета, чији 

је оснивач, исто тако, Скупштина, примају накнаду за свој рад, и није јасно због чега се положај 
чланова Националног савета за културу у том погледу разликује од положаја чланова савета за 

друге области. Уколико се овај проблем не реши у најскорије време, Савет би могао бити 

суочен с непремостивим тешкоћама у свом раду, а није искључена чак ни потпуна блокада овог 
важног тела. А, као што је и сам бивши министар културе, информисања и информационог 

друштва рекао 14. марта 2012. године у редовном извештају о раду Министарства, постојање 

Савета је неопходан услов за потпуну примену Закона. 

У закључку можемо констатовати да се Савет од свог оснивања суочава с тешким 
проблемима у свом раду. Претпостављена сарадња Савета, Министарства и Одбора потпуно 

изостаје, и због тога је простор за активност и деловање Савета сведен на најмању меру. 

Саветодавна улога коју је Закон наменио Савету не може се остваривати уколико ниједна 
институција не показује интересовање за садржај предлога и сугестија које добија од Савета. С 

друге стране, материјално-статусни положај чланова Савета није решен и, како време одмиче, 

то све више отежава одржавање седница, али и свих других активности Савета. Савет позива 

свог оснивача да упути званичну ноту институцијама које су по Закону дужне да сарађују са 
Саветом и позове их на стриктну примену Закона. Поред тога, очекујемо да се у Скупштини 

покрене иницијатива за решавање финансијског статуса Савета. 

Ипак, и то треба такође нагласити, упркос свим наведеним тешкоћама, Савет је све 
време радио и, колико је био у могућности без сарадње с горенаведеним институцијама, 

испуњавао своје законске обавезе. Резултати тог рада побројани су у овом извештају, а 

званични списи који их документују налазе се у архиви Савета и могу се добити на захтев. 
  

 

                                                             Председник 

                                                                                                 Душко Паунковић 
 

У Београду, 17. септембра 2012. године 

                                                                                  
 


