Извештај о Осамнаестој седници Националног савета за културу
У среду, 8. маја 2013. године, у згради Министарства културе и информисања одржана
је Осамнаеста редовна седница Националног савета за културу. Седници су, на позив
председника Савета, присуствовали државни секретар у Министарству културе и
информисања Зоран Аврамовић, и Весна Марјановић, председник Одбора за културу
Народне скупштине.
На дневном реду седнице била су четири закона чије одредбе утичу на рад субјеката у
култури – Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Закон о роковима за
измирење новчаних обавеза у финансијским трансакцијама и Нацрт закона о
накнадама за коришћење јавних добара. Након дуже расправе, у којој су учествовали
сви чланови Савета, Савет је констатовао да би примена појединих одредби наведених
закона онемогућила рад субјеката у култури и довела до потпуне парализе културног
живота у Србији. Због тога је Савет поново нагласио важност двају закључака донетих
на заједничкој седници Савета за културу града Београда и Националног савета за
културу, одржаној 20. фебруара 2013:
1. Неопходно је изузимање установа културе из обавезе враћања сопствених прихода у
буџет која ће им бити наметнута од 1. јануара 2014. године по Закону о буџетском
систему (чланови 23, 74 и 47с3). Издвајања за културу су недопустиво мала па стечени
сопствени приходи треба да остану на располагању установама културе које су их
оствариле и да буду утрошена на додатне програмске и уметничке активности, као и на
повећање сопствених зарада до 30%, чиме ће се установе подстицати на остваривање
већег процента сопственог учешћа у својим активностима.
2. Неопходно је изузимање установа културе из обавезе спровођења целокупне
процедуре јавних набавки према Закону о јавним набавкама када је реч о набавци
културних добара, уметничких дела, набавци књига за библиотеке, реализацији нових
уметничких пројеката (уметничка продукција) итд.
Савет је на Осамнаесетој редовној седници донео и два нова закључка:
3. Неопходно је изузимање установа културе од примене Закона о роковима за
измирење новчаних обавеза у финансијским трансакцијама (предложени рок од 45 дана
за измирење обавеза према добављачима и даваоцима услуга није довољан за субјекте у
култури),
4. Неопходно је изменити Нацрт закона о накнадама за коришћење јавних добара
(којим се укидају поједине одредбе Закона о кинематографији), а Министарство
културе и информисања треба да изнесе своје мишљење о овом нацрту и предлоге о
томе како да се заштити домаћа кинематографија. Решењима предложеним у Нацрту
цела филмска индустрија у Републици Србији доводи се у изразито неповољан положај,
јер би њихова примена онемогућила финансирање домаће филмске индустрије.
Савет ће ове закључке упутити Министарству финансија и привреде, Министарству
културе и информисања, Одбору за културу Народне скупштине и председнику

Народне скупштине са захтевом да се предузму све неопходне мере како би се спорне
одредбе наведених закона измениле и како би се избегле катастрофалне последице које
би њихова примена изазвала.
Савет је, такође, одлучио да упути препоруку Министарству културе и информисања да
убрза реализацију одлука донетих на конкурсима за финансирање и суфинансирање
пројеката у 2013. години, али и да распише конкурсе који још нису расписани, пре
свега конкурс за откуп књига за библиотеке. Пошто је реч о пројектима који треба да
буду реализовани током 2013. године, неопходно је да њиховим носиоцима одобрена
средства стигну у најкраћем могућем року како би пројекти могли бити изведени у
години за коју су планирани.
Савет је једногласно одлучио да Одељењу за језик и књижевност САНУ упути позив за
израду предлога дела Стратегије који би се односио на српски језик.
Савет је једногласно одлучио да Удружењу грађана за заштиту српског писма „Српска
ћирилица“ одговори да је њихов захтев примљен на знање.
Савет је једногласно одлучио да Фондацију „Номадик“, поводом захтева за
обележавање 100 година од доделе Нобелове награде Рабиндранату Тагори, упути на
Канцеларију за људска и мањинска права.
Савет је једногласно одлучио да од Министарства културе и информисања затражи
информацију о томе шта је предузето поводом иницијативе Савета за обележавање 200.
годишњице рођења Петра II Петровића Његоша.

