
Извештај о Дванаестој седници Националног савета за културу 

У среду, 7. новембра 2012. године одржана је Дванаеста редовна седница Националног 

савета за културу. Седници је, на позив председника Савета, присуствовао државни 

секретар у Министарству културе и информисања Мирослав Тасић. Државни секретар 

је обавестио чланове Савета о корацима које је Министарство предузело како би 

омогућило Савету да несметано ради и да у пуној мери остварује своје задатке и 

циљеве, дефинисане Законом о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/2009).  

Савет је на седници, у склопу припрема за рад на Стратегији развоја културе Републике 

Србије, расправљао о приоритетима деловања у култури. Одлучено је да се усаглашен 

списак приоритета, након договора о моделима културне политике, о којима Савет 

треба да расправља на следећој седници, у виду предлога, на основу члана 17. став 1. 

тачка 2. Закона о култури, упути Министарству културе и информисања. Закључци које 

Савет усвоји о приоритетима деловања у култури и о моделу културне политике 

послужиће као полазиште у раду на Стратегији културе, чији би нацрт, према договору, 

Министарство могло доставити Савету на разматрање у најближе време.  

На седници је одлучено да Савет започне рад на давању мишљења у поступку стицања 

статуса установе културе од националног значаја одмах након што комисија коју Влада 

образује на основу члана 52. став 4. Закона о култури и члана 6. Уредбе о условима, 

критеријумима и начину стицања, односно одузимања статуса установе културе од 

националног значаја („Службени гласник РС”, број 72/09) провери да ли пријављене 

установе испуњавају услове из Јавног позива за стицање статуса „Установа културе од 

националног значаја“, објављеног 14. септембра 2012. године, и сачини свој предлог о 

томе којим установама треба дати поменути статус.  

Одлучено је да Савет председнику новооснованог Одбора за културу Народне 

скупштине упути позив за састанак, који би се одржао у најскорије време и на којем би 

представници Савета и представници Одбора расправили отворена питања и 

договорили облике будуће сарадње.  

 

 


