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На основу члана 8. Пословника о раду Националног савета за 

културу, на предлог председника Савета, на 11. седници одржаној 3. октобра 2012. 

године, 

Национални савет за културу усваја 

 
Програм рада Националног савета за културу за период 

октобар 2012. – октобар 2013. године 
 

 У октобру 2012. године Национални савет за културу (у даљем тексту: 

Савет), на основу члана 52. став 2. Закона о култури ("Службени гласник РС", бр. 

72/2009) (у даљем тексту: Закон), члана 7. став 3. Уредбе о условима, 

критеријумима и начину стицања, односно одузимања статуса установе културе од 

националног значаја („Службени гласник РС”, број 72/09) (у даљем тексту: Уредба) 

и члана 4. Пословника о раду Националног савета за културу (у даљем тексту: 

Пословник) формираће једну или више радних група за давање мишљења у 

поступку доделе статуса „Установа културе од националног значаја” 

установама које су се одазвале на Јавни позив за пријављивање установа културе за 

стицање статуса „Установа културе од националног значаја”, који је објављен 14. 

септембра 2012. године, у дневном листу „Политика” и на званичној интернет 

страни Министарства културе и информисања (у даљем тексту: Министарство). 

Према члану 6. и 7. поменуте Уредбе, Комисију за стицање и одузимање статуса 

установе културе од националног значаја образује Влада на предлог министарства 

надлежног за културу. Све пристигле пријаве прво разматра поменута Комисија, а 

потоме прослеђује Савету на давање мишљења. Радне групе Савета ће проучити 

пристигле предмете и понудиће Савету образложене предлоге о томе којим се 

установама може дати позитивно мишљење за стицање овог статуса Установе 

културе од националног значаја. Савет ће размотрити понуђене предлоге, и оне 

које усвоји проследиће Министарству односно Влади РС. Савет се обавезује да ће 

дати мишљења у року од два месеца од дана пријема предлога од Комисије за 

стицање и одузимање статуса установе културе од националног значаја. 



Савет ће у октобру и новембру 2012. године, заједно с 

Министарством и репрезентативним удружењима у култури, на основу члана 17. 

став 1. тачка 3, радити на тексту Предлога измена и допуна Закона о култури, 

којима би се отклониле нејасноће и двосмислености појединих одредби важећег 

Закона. О начину на који ће се укључити у рад на поменутом документу Савет ће 

одлучити у договору с Министарством. 

У новембру ће Савет, на основу члана 17. став 1. тачка 2, Закона 

расправљати о моделима културне политике и о приоритетима у култури и, 

након што се унутар Савета постигне сагласност око ових тема, основни модел 

кутлурне политике и утврђена листа приоритета биће, у виду предлога, послати 

Министарству. 

У децембру ће Савет, након добијања од Министарства радне верзије 

текста Стратегије развоја културе Републике Србије (у даљем тексту: 

Стратегија), на основу члана 17. став 1. тачка 4. Закона и члана 4. Пословника 

формирати једну или више радних група које ће темељно проучити текст 

Стратегије и понудити Савету на усвајање своје предлоге за допуну и измену 

текста Стратегије. 

Савет ће се бавити радом на Стратегији највише 9 месеци. Након 

усвајања коначне верзије предлога Стратегије, Савет ће вратити Министарству 

текст с препоруком да се у Скупштини покрене поступак доношења Стратегије 

(члан 19. став 1. Закона). 

Уколико Стратегија буде донета пре истека периода обухваћеног 

овим програмом, Савет ће одмах на основу члана 17. став 1. тачка 4. започети 

поступак давања оцене извршења Стратегије који није временски ограничен и траје 

колико и мандат Савета. 

У међувремену, у зависности од динамике одвијања наведених 

послова, Савет и Министарство ће се договорити о датуму објављивања јавног 

позива за пријављивање уметника и стручњака у култури за стицање статуса 

истакнутог уметника, односно истакнутог стручњака у култури (у даљем 

тексту: Статус). 

Након објављивања овог позива (вероватно у јануару или фебруару) 

Савет ће на основу члана 4. Пословника формирати једну или више радних група 

које ће разматрати приспеле пријаве и понудити Савету образложене предлоге за 

доделу Статуса. Пошто се овај статус први пут додељује на начин одређен Законом 

(члан 17. став 1. тачка 6. и члан 68. став 1, 2. и 3) и Правилником о критеријумима 

за стицање статуса истакнутог уметника, односно истакнутог стручњака у култури 

("Службени гласник РС", број 72/09), није могуће дефинисати рокове у којима ће 

дати посао бити обављен. Оквирна претпоставка је да ће рад на додели Статуса 

трајати најмање два месеца. 

Упоредо с побројаним пословима Савет ће, као и досад, задуживати 

своје чланове да изврше анализу појединих области и делатности културе и на 

редовним седницама, на основу наведене анализе, разматраће стање у појединим 

областима и делатностима културе, доносиће закључке и усвајаће ставове (члан 17. 

став 1. тачка 1. 2. и 3. Закона). Своје анализе, закључке, препоруке и ставове Савет 

ће, као и досад, слати надлежним службама у Министарству с препоруком о 

имплементацији достављених закључака, а потом ће пратити њихову реализацију с 



циљем побољшања услова рада у датим областима културе, првенствено везано за 

законску регулативу и ургентне проблеме.  

Савет ће, као и досад, редовно стављати информације о својим 

активностима и о резултатима свог рада на своју званичну интернет страну 

http://www.nsk.gov.rs/ 

Савет ће у периоду обухваћеном овим програмом, на основу члана 

17. став 1 тачка 1. и 2, Закона анализирати стање у култури у Републици Србији и 

даваће мишљење о њему, даваће сугестије у креирању културне политике и, на 

основу члана 17. став 1. тачка 7, овог закона даваће сугестије и предлоге за 

уређење разних питања у области културе као и међуресорне сарадње. 

У договору с Министарством Савет ће се у периоду обухваћеном 

овим планом, по потреби, на основу члана 17. став 1. тачка 8. Закона, бавити и 

другим пословима из својих законских надлежности. 

Савет ће наставити да развија започету сарадњу с Министарством и 

настојаће да започне сарадњу са Одбором за културу Народне скупштине 

Републике Србије. 

Савет ће, заједно с Министарством, и даље улагати напоре у циљу 

дефинисања свог статусно-материјалног положаја – све до усвајања 

одговарајућег амандмана којим би се ово питање трајно регулисало.  

У периоду октобар 2012 – октобар 2013. године Савет ће се бавити и 

текућим питањима (члан 17. став 1. тачка 1 Закона), која  не улазе у оквире овог 

програма. Савет, ће исто тако, у случају потребе, реаговати саопштењима и 

иницијативама на актуелна збивања и догађаје у сфери културе. 

Савет ће најкасније у септембру 2013. године, у складу с чланом 17. 

став 3. Закона, поднети Скупштини Извештај о раду Савета. 

 

 

            Председник  

                                                                                           Душко Паунковић 
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