
 

Извештај о Једанаестој седници Националног савета за културу. 

У среду, 3. октобра 2012. године, у Сали за Конференције у згради Министарства 

културе и информисања, одржана је Једанаеста редовна седница Националног савета за 

културу. Седници су, у својству гостију, присуствовали министар културе и 

информисања Братислав Петковић, државни секретар у Министарству културе и 

информисања Мирослав Тасић, специјални саветник министра културе и информисања 

Вилибалд Ерић, специјални саветник министра културе и информисања Славица 

Кезуновић и саветник у Кабинету министра културе и информисања Ивана Јањић. 

Пре почетка седнице министар је поздравио чланове Савета, пожелео им успешан рад, 

изразио наду да ће Министарство и Савет тесно и добро сарађивати на извршавању 

заједничких задатака и обећао Савету помоћ Министарства. Након тога је замолио 

државног секретара да, у име Министарства, током седнице одговара члановима Савета 

на евентуална питања и, због обавеза, заједно са Вилибалдом Ерићем напустио 

седницу. 

На дневном реду седнице, између осталог, били су усвајање Програма рада 

Националног савета за културу за период октобар 2011 – октобар 2012, као и 

модалитети сарадње између Министарства и Савета. Након краће расправе и након што 

су у Предлог програма рада унесене сугестије чланова Савета изнете и прихваћене на 

самој седници, Савет је једногласно усвојио Програм рада Националног савета за 

културу за период октобар 2011. – октобар 2012. 

После тога је отворена расправа о улози Савета у поступку доделе статуса Установе 

културе од националног значаја. Државни секретар Мирослав Тасић је известио 

чланове о резултатима јавног позива за овај статус и након краће расправе 

представници Министарства и чланови Савета сложили су се да би посао на давању 

мишљења о овом статусу могао, што се тиче Савета, бити завршен у року од два месеца 

пошто Савет добије предметни материјал везан за овај статус, с тим што би 

Министарство обезбедило Савету све услове за рад и техничку помоћ у овом поступку.  

Представници Министарства и чланови Савета сложили су се да Министарство достави 

Савету текст предлога Стратегије развоја културе Републике Србије до 1. децембра 

2012. Након чега би Савет започео рад на овом документу. На седници је било речи и о 

другим видовима сарадње између Министарства и Савета, и око тема које су покренуте 

постигнута је начелна сагласност. Савет је прихватио позив Министарства да убудуће 

одржава седнице у згради Министарства, а Министарство се обавезало да обезбеди 

техничке услове за одржавање седница. 

Покренуто је и питање Измена и допуна Закона о култури. Представници 

Министарства и чланови Савета сложили су се да сарађују у изради овог акта и да та 

сарадња започне чим се стекну услови за њу. 



Седница је протекла у конструктивном тону и на њој су постављени темељи сарадње 

Министарства и Савета у наредном периоду, у којем пред Министарством и Саветом, 

поред поменутих, стоје и бројни други заједнички послови и задаци. 

Договорено је да представници Министарства убудуће, по потреби и на позив, 

присуствују седницама Савета како би се сарадња између Министарства и Савета 

учинила непосреднијом и како би се избегле евентуалне сметње које би могле настати 

због непотпуне и неблаговремене информисаности неке од страна, као и, нужно 

повезаног с њом, закаснелог реаговања на актуелне теме. 


