
 

Извештај о Двадесет четвртој седници Националног савета за културу 

У среду, 4. децембра 2013. године, у згради Народне скупштине,  у Улици краља 

Милана 14,одржана је Двадесет четврта редовна седница Националног савета за 

културу. Седници је, на позив председника Савета, присуствовао Дејан Ристић, 

државни секретар у Министарству културе и информисања.  

На седници је државни секретар представио члановима Савета обједињени амандман 

Владе Републике Србије на предлог Закона о буџету за 2014. годину. Потом су државни 

секретар и чланови Савета разговарали о детаљима буџета за културу и о стању у 

култури. 

Савет је на Двадесет четвртој седници одлучио да се поново званично обрати 

Министарству поводом обележавања стогодишњице смрти Стевана Мокрањца. На 

својој Двадесет другој редовној седници Савет је одговорио на позив Удружења 

композитора Србије и још једном је једногласно подржао иницијативу САНУ да се 

2014. године обележи стогодишњица смрти Стевана Мокрањца, једног од највећих 

српских композитора. Савет напомиње да је овај јубилеј, захваљујући залагању 

Исидоре Жебељан, члана Савета, и Зорице Томић, бившег амбасадора Србије при 

Унеску, уврштен на Унескову листу значајних годишњица светске културне баштине. 

Због значаја овог јубилеја Савет је одлучио да поново упути Министарству предлог да 

се што пре, при Влади, образује Одбор за организацију ове манифестације, који ће 

блиско сарађивати са Саветом. Савет је 15. јануара и 14. октобра 2013. године упутио 

истоветан предлог Министарству, међутим, Министарство није показало интересовање 

за његову реализацију.  

Савет је на седници поново констатовао да је стање у области позоришне уметности 

веома лоше и да је ту област неопходно уредити одговарајућим законом. Савет је на 

седници такође закључио да је неопходно законски уредити и област извођачке 

уметности и музике и донео одлуку да упути Министарству предлог за израду 

законског оквира у којем би области позоришне уметности, музике и извођачке 

уметности биле адекватно регулисане. Савет напомиње да је на својој редовној 

Двадесетој седници, одржаној 3. јула 2013. године, одлучио да поново, по трећи пут, 

позове Министарство да започне рад на изради Закона о позоришту и да заједно са 

Саветом формира радну групу која би сачинила нацрт Закона о позоришту.  

Савет је на Двадесет четвртој седници констатовао да је неопходно утврдити јасне 

критеријуме за обележавање државних јубилеја и донео одлуку да предложи 

Министарству доношење акта у којем би ови критеријуми били јасно дефинисани. 

Савет је на седници закључио да би државни програм који би се током 2014. године 

бавио почетком Првог светског рата морао носити назив „Обележавање стогодишњице 

Првог светског рата“, док би програми поводом завршетка Првог светског рата требало 

да имају карактер Прославе стогодишњице завршетка Првог светског рата. Савет 



сматра да је терминолошка дистинкција у овом случају од суштинске важности за 

однос државе према поводима за одржавање програма. 

Савет је на седници одлучио да од Министарства званичним путем затражи програм 

„Обележавања стогодишњице почетка Првог светског рата“.  

Савет је на Двадесет четвртој седници разговарао о државном програму Прославе 1700. 

годишњице Миланског едикта и донео одлуку да од Министарства званично затражи 

спецификацију трошкова овог програма.   

Савет је на Двадесет четвртој седници констатовао да остаје при свом ранијем предлогу 

датом Министарству културе и информисања  да чланови Радне групе за израду Нацрта 

закона о изменама и допунама Закона о култури, основане 14. фебруара 2013. године,  

остану Душко Паунковић, Весна Ињац Малбаша и Жарко Драгојевић. 

 

 

 

 


