
Извештај о Десетој седници Националног савета за културу. 

У среду, 5. септембра 2012. године, у згради Палате Владе Републике Србије, одржана 

је Десета редовна седница Националног савета за културу. 

На седници је изабран нови председник Савета – Душко Паунковић. Душан Оташевић, 

који је вршио функцију председника Савета од септембра 2011. до септембра 2012, из 

личних разлога се повукао с положаја по истеку једногодишњег мандата, предвиђеног 

Пословником о раду Националног савета за културу. На његов предлог Савет је 

једногласно изабрао Душка Паунковића за новог председника Савета. Поред избора 

новог председника, на дневном реду Десете редовне седнице Савета били су и расправа 

о годишњем извештају о раду Савета, који Савет подноси Народној скупштини и 

информација о стању у области заштите културног наслеђа. Душко Паунковић је 

информисао чланове Савета о извештају о раду. Након краће расправе Савет је одлучио 

да се Извештај допуни предлозима изнетим на Десетој седници и да се Савет о 

допуњеној и прерађеној верзији Извештаја изјасни на електронској седници која би 

била одржана чим се стекну услови. Марина Нешковић је исцрпно информисала 

чланове Савета о стању у области заштите културног наслеђа. После краће расправе о 

овој теми Савет је донео одлуку да се у информацију о стању у области културног 

наслеђа унесу предлози и сугестије изнети на Десетој седници и да се након тога Савет, 

на електронској седници која би била одржана чим се створе услови, изјасни и о 

Информацији и о закључку који проистиче из ње.  

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 не може више да обавља дужност члана Савета и Гордана Комад 

Арсенијевић, која је онемогућена да учествује у раду Савета због повећаног обима 

професионалних обавеза.  

Савет се сагласио да, поводом ситуације са Заводом за проучавање културног развитка, 

изда следеће саопштење:  

Ослањајући се на информације из медија по којима Заводу за проучавање културног 

развитка прети укидање, Савет је на Десетој редовној седници НСК, одржаној 5. 

септембра 2012. закључио да Завод за проучавање културног развитка, као установа од 

великог културног значаја за Републику Србију треба да настави са радом. 


