
Извештај о Деветнаестој седници Националног савета за културу 

У среду, 5. јуна 2013. године, у згради Министарства културе и информисања одржана 

је Деветнаеста редовна седница Националног савета за културу. Седници је, у име 

Министарства културе и информисања, присуствовала Ана Вучетић, помоћник 

министра културе за савремено стваралаштво. 

На седници је Савет, у оквиру рада на Стратегији развоја културе Републике Србије, 

расправљао о Извештају о филмском стваралаштву који је, у виду прилога за 

Стратегију, написао члан Савета Жарко Драгојевић.  Одлучено је да се у текст 

Извештаја унесу сугестије изнете на седници и да се допуњени Извештај проследи 

координатору Стратегије, државном секретару у Министарству културе и информисања 

Зорану Аврамовићу.  

Савет је расправљао и о изменама и допунама Закона о култури о којима је било речи 

на састанцима Радне групе за израду Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о 

култури, која је формирана на иницијативу Савета на основу одлуке донете на 

Четрнаестој редовној седници Савета, одржаној 9. јануара 2013. године. 

Након дуже дискусије у којој су учествовали сви чланови Савет је поводом члана 14. 

Закона о култури већином гласова донео 

ЗАКЉУЧАК 

Савет сматра да у Нацрту закона о Изменама и допунама Закона о култури Признање за 

врхунски допринос националној култури (у даљем тексту: Признање) треба да остане у 

виду доживотног месечног новчаног примања, али и да је неопходно прописати мере 

које ће спречити даљу инфлацију и девалвацију Признања. Савет констатује да су 

неадекватне одлуке појединих Комисија и политички притисци да се Признање додели 

лицима која не задовољавају услове из Уредбе о ближим условима и начину доделе 

признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних 

мањина (у даљем тексту: Уредба) довели до нарушавања угледа Признања. Савет, 

међутим, сматра да то није разлог да се укида цела институција Признања, већ да се 

ревидирају услови за његову доделу и да се будуће Комисије за утврђивање предлога за 

доделу признања уметницима, односно стручњацима у култури за врхунски допринос 

националној култури, односно култури националних мањина (у даљем тексту: 

Комисија) обавежу на доследну примену Уредбе. Савет сматра да би чланове Комисије 

убудуће требало именовати из реда носилаца Признања за врхунски допринос 

националној култури. Таква мера би знатно повећала кредибилитет Комисије и њених 

одлука и у исто време смањила могућност за политичке и све друге притиске на 

чланове Комисије. 

Савет је расправљао и о апелу Српског археолошког друштва упућеном Савету 7. маја 

2013. године и констатовао следеће:  

На територији Косова и Метохије одвија се процес активног искорењивања свих 

трагова српског присуства. Тај процес одвија се на два плана – на плану уништавања 



српских споменика културе, гробаља и цркава, и на плану грубог прекрајања 

историјских чињеница.  

У публикацијама које издаје косовско Министарство за културу, омладину и спорт 

прећуткује се постојање српске средњовековне државе и српског становништва на 

територији Косова и Метохије, а српски средњовековни локалитети приказују се као 

албански. 

Косовске власти сарађују са археолошким екипама из Западне Европе, због чега 

неистине које се потом о историји Косова и Метохије износе у туристичким водичима и 

другим публикацијама намењеним страним држављанима добијају привид 

легитимитета.   

Национални савет за културу констатује да је неопходно предузети хитне мере како би 

се српска културна баштина на Косову и Метохији сачувала од потпуног затирања 

Због свега наведеног Савет је донео одлуку да предложи Министарству културе и 

информисања и Влади Републике Србије да се у оквиру Договора о имплементацији 

Бриселског споразума формира Комисија за заштиту српске баштине на Косову и 

Метохији. 

Савет је оценио као неприхватљиве изјаву саветника за културу председника Републике 

Радослава Павловића о „српском антисрпском филму“ и листу „антисрпских филмова“ 

коју је сачинио Живорад Ајдачић, генерални секретар Културно просветне заједнице. 

Савет је одлучио да се поводом ових појава огласи посебним саопштењем. 

Савет је одлучио да иницира заједнички састанак Националног савета за високо 

образовање, Националног савета за науку и технолошки развој и Националног савета за 

културу. Припрема тема за овај састанак поверена је Исидори Жебељан.  

 


