
Извештај о Петој седници Националног савета за културу. 

У среду, 11. јануара 2012. године, у згради Палате Владе Републике Србије, одржана је 

Пета редовна седница Националног савета за културу. 

На предлог председника Савета Душана Оташевића Савет је једногласно изабрао Весну 

Ињац Малбаша за заменика председника Савета. 

Радна група за статусна питања обавестила је Савет о мерама које предузима за 

решавање статусно-организационих питања везаних за рад Савета и о сусретима које је 

имала у вези с овом темом. Савет је закључио да Радна група треба да настави рад на 

решавању статусно-организационих питања. 

Душко Паунковић је детаљно информисао чланове Савета о досадашњим  

активностима Радне групе за израду Предлога правилника о критеријумима за стицање 

статуса истакнутог уметника, односно истакнутог стручњака у култури.  

Весна Ињац Малбаша  је изнела мишљење Радне групе за културно наслеђе да не 

постоје самостални стручњаци у култури у областима истраживања, заштите и 

коришћења културног наслеђа и библиотечко-информационе делатности.  

Савет је поверио Радној групи за културно наслеђе да припреми допис којим ће НСК од 

Секретаријата за законодавство Народне скупштине РС тражити званично тумачење 

члана 68. Закона о култури, односно да ли и запослени у установама културе могу стећи 

статус истакнутог уметника, односно истакнутог стручњака у култури. 

Марина Нешковић је истакла проблем неусаглашености Закона о културним добрима, 

који је донет 1994. године и још увек је на снази, са Законом о култури, као кровним 

законом, по питању самосталног обављања одређених послова заштите непокретних и 

покретних културних добара.  

Исидора Жебељан је детаљно информисала присутне о теми „Очување српске 

уметничке музичке баштине“. Говорила је о искуствима других европских земаља у 

очувању и презентацији уметничке музике и о врло лошем стању у нашој земљи. 

Упознала је чланове са садржајем Елабората о Центру за српску музику, који би 

требало формирати или као нову установу културе или као огранак неке од постојећих 

установа. Предложила је да се припреми пропратно писмо које ће НСК заједно с 

Елаборатом о Центру за српску музику доставити Влади РС и Министарству културе, 

информисања и информационог друштва, ради разматрања и одлучивања.  

Савет је једногласно одлучио да се образложен предлог за оснивање Центра упути 

Влади РС и Министарству културе, информисања и информационог друштва. 

 


