
 

Извештај о Двадесет шестој седници Националног савета за културу 

У понедељак, 23. децембра 2013. године, у згради Народне скупштине,  у Улици краља 

Милана 14, одржана је Двадесет шеста редовна седница Националног савета за 

културу.  

Савет је на седници расправљао о буџету за културу за 2014. годину и о стању у 

култури. 

Савет је на седници поново констатовао да је пракса показала неодрживост многих 

одредби Закона о култури и нагласио да је неопходно убрзати рад на изменама и 

допунама тог закона. Савет подсећа да је 13. јануара 2013. године упутио Министарству 

културе и информисања допис у којем је обавестио Министарство о свом закључку – да 

су многе одредбе Закона непримењиве у пракси. Овај закључак је проистекао из 

детаљне анализе стања у сегменту који се тиче самосталних уметника и 

репрезентативних удружења коју је Савет усвојио на својој Тринаестој редовној 

седници, 5. децембра 2012. Након увида у поменуту анализу и закључке Националног 

савета Министарство културе и информисања је 14. фебруара 2013. године, на 

иницијативу Савета, именовало Радну групу за израду Нацрта Закона о изменама и 

допунама Закона о култури. Радна група је радила на Нацрту четири месеца, али, 

упркос свести о томе да су измене и допуне Закона неопходне, Министарство је 

обуставило рад Радне групе. Национални савет сматра да рад на изменама и допунама 

Закона мора бити хитно настављен и обавестиће Министарство о свом закључку.  

Савет је на Двадесет шестој седници донео одлуку да од Министарства културе и 

информисања и од Одбора за културу и информисање Народне скупштине затражи да 

редовно и на време упознају Савет са свим предлозима закона и подзаконских аката 

који се односе на културу или имају утицај на функционисање субјеката у култури – 

како би Савет могао на време да да своје мишљење о поменутим документима. 

Савет ће од Министарства културе и информисања затражити да се настави рад на 

Нацрту закона о изменама и допунама Закона о култури. 

Савет је на Двадесет шестој седници донео одлуку да делегација Савета у саставу 

Душко Паунковић, Весна Ињац Малбаша, Жарко Драгојевић и Душан Оташевић 

присуствује седници Одбора за културу и информисање Народне скупштине Републике 

Србије, која  ће се  одржати у среду 25. децембра 2013. године, с почетком у 12.00 

часова, у згради Народне скупштине РС. 

Савет је на Двадесет шестој седници донео одлуку да поново упути званичан допис 

председнику Народне скупштине Републике Србије и да још једном затражи од њега да 

прими на разговор делегацију Савета.  

Савет ће припреми саопштење за јавност о стању у култури у 2013. години, које ће 

усвојити на 27. Редовној седници Савета. 



 

 

 

 

 


