
Извештај о Првој ванредној седници Националног савета за културу. 

У среду, 20. фебруара 2013. године, у згради Палате Владе Републике Србије, одржана 

је Прва ванредна седница Националног савета за културу. Седници су, на позив 

председника Савета, присуствовали државни секретар у Министарству културе и 

информисања Мирослав Тасић, секретар за културу града Београда Катарина 

Живановић, председница Савета за културу града Београда Милена Драгићевић Шешић 

и чланови Савета за културу града Београда Весна Марјановић, Ирина Суботић, Радина 

Вучетић, Зоран Хамовић, Велимир Ћургуз Казимир, и Зоран Ђукановић. 

У првом делу седнице – заједничкој седници Националног савета за културу и Савета 

за културу града Београда – два савета су расправљала о стању у култури, проблемима 

који прате рад субјеката у култури, примени Закона о култури, актуелним питањима у 

функционисању установа културе чији су оснивачи Република Србија и град Београд и 

о финансирању доприноса за самосталне уметнике на територији града Београда. 

Национални савет за културу Републике Србије и Савет за културу Града Београда 

усвојили су на заједничкој седници следеће закључке:  

1) Оба савета захтевају од свих надлежних органа на републичком, покрајинском, 

градском и општинском нивоу да се у целини поштује Закон о култури, а посебно у 

делу транспарентног избора чланова управних и надзорних одбора и расписивања 

јавних конкурса за избор директора установа културе. Оба савета се залажу за 

департизацију кадровске политике на републичком, покрајинском, градском и 

општинском нивоу. 

2) Оба савета су забринута због недопустиво малог процента издвајања за културу у 

републичком и градском буџету. Залажу се за повећање процента издвајања за културу 

у наредном ребалансу буџета и сматрају да би требало подвући да у буџету Републике 

проценат издвајања за културу не би смео бити мањи од 1%, а у буџетима градова 

Србије мањи од 5 %. Оба савета захтевају одржавање заједничког састанка са 

надлежним органима и посебно са министром финансија и привреде у што је могуће 

краћем року.  

3а) Оба савета захтевају од надлежних органа да покрену одговарајућу процедуру за 

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 и оба савета сматрају да стечени 

сопствени приходи треба да буду утрошени на додатне програмске и уметничке 

активности установа културе, као и на повећање сопствених зарада за 30%,  чиме ће се 

установе подстицати на остваривање већег процента сопственог учешћа у својим 

активностима.  

3б) Оба савета захтевају од надлежних органа да покрену одговарајућу процедуру за 

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. 



3в) Оба савета захтевају од Министарства културе и информисања да припреми 

брошуру – смернице за примену постојећег Закона о јавним набавкама који ће бити 

прослеђен свим установама културе  у Србији.  

4) Оба савета очекују да ће Министарство културе и информисања у што је могуће 

краћем року завршити израду Стратегије развоја културе у Републици Србији и 

проследити је на усвајање Народној скупштини Републике Србије.  

5) Оба савета захтевају да заступљеност културних садржаја у медијима у Републици 

Србији буде у складу са важећим законима, те да РРА прати не само проценат 

рекламних садржаја већ пре свега остваривање оних предложених садржаја на основу 

којих су поједине медијске куће и добиле лиценцу на конкурсу. 

6) Посебно се указује на неопходност заједничке стратешке сарадње Министарства 

просвете и Министарства културе (као и Министарства за омладину и спорт), како би 

се створиле широке основе за доступност и учешће грађана, а посебно младих 

генерација у културном животу Србије. Треба стварати услове да у градовима широм 

Србије постоји широка мрежа културних организација и аматерских клубова која би 

омогућила младима да развијају културне потребе и активно и креативно проводе своје 

слободно време. 

У другом делу седнице Национални савет за културу је разматрао пријаве кандидата на 

јавни позив за доделу статуса установе културе од националног значаја и дао позитивно 

мишљење следећим установама: 

1. Музеј на отвореном Старо село Сирогојно 

2. Музеј савремене уметности Београд 

3. Библиотека матице српске, Нови Сад 

4. Народно позориште Београд 

5. Природњачки музеј Београд 

6. Музеј историје Југославије 

7. Народни музеј Београд 

8. Републички завод за заштиту споменика културе 

9. Етнографски музеј у Београду 

10. Народна  библиотека Србије 

11. Музеј науке и технике 

12. Музеј примењене уметности 

13. Музеј позоришне уметности 

14. Завод за проучавање културног развитка 

15. Архив  Југославије 

16. Југословенска Кинотека 

17. Београдска филхармонија 

18. Музеј наивне и маргиналне уметности Јагодина 

19. Историјски музеј Србије 

20. Галерија матице српске, Нови Сад 

21. Ансамбл народних игара и песама Србија „Коло“ 

22. Архив Србије 

23. Музеј Војводине 

24. Музеј „Рас“ Нови Пазар 

25. Народни музеј Чачак 

26. Галерија „Милан Коњовић“ – Сомбор 

27. Спомен збирка „Павле Бељански“ 



28. Галерија слика „Сава Шумановић“ – Шид 

29. Галерија „Надежда Петровић“ Чачак 

30. Историјски архив града Новог Сада 

31. Архив Војводине Нови Сад 

32. Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин 

33. Завод за заштиту споменика културе Краљево 

34. Завод за заштиту споменика културе Ниш 

35. Задужбина Илије М. Коларца, Београд 

36. Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ Београд 

37. Гварнеријус  Београд 

38. Српско народно позориште Нови Сад 

39. Филмски центар Србије 

40. Музеј у Приштини 

41. Југоконцерт Београд 

42. Југословенско драмско позориште Београд 

43. Завод за заштиту споменика културе града Београда 

44. Народно позориште Суботица 

45. Позориште Атеље 212 

46. Звездара театар 

47. Народни музеј „Топлице“, Прокупље 

48. Позориште „Бошко Буха“ Београд 

49. Дом културе „ Михајло Пупин“ Идвор 

50. Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица 

51. Галерија савремене ликовне уметности Ниш 

52. Центар за културу Вук Караџић - Лозница 

  

Национални савет је закључио да три установе о којима постоје посебни закони: 

Српска академија наука и уметности, Матица српска и Српска књижевна задруга 

морају имати статус установе културе од националног значаја.  

 


