
 

Извештај о Двадесет другој седници Националног савета за културу 

У среду, 9. октобра 2013. године,  у згради Министарства културе и информисања, 

одржана је Двадесет друга редовна седница Националног савета за културу.  

На седници је Савет усвојио Програм рада Националног савета за културу за период 

октобар 2013. – октобар 2014. године. 

У наставку седнице Савет је расправљао о свом даљем учешћу у изради Стратегије 

развоја културе Републике Србије, о раду својих представника у Радној групи за израду 

Нацрта закона о изменама и допунама Закона о култури, као и о својој улози у поступку 

давања статуса „Установе културе од националног значаја“. Савет је о наведеним 

темама донео следеће закључке: 

1. Савет је размотрио састав Радне групе за израду Нацрта Стратегије развоја културе 

Републике Србије која је именована 7. августа 2013. године на основу Решења о 

образовању и именовању Радне групе за израду Нацрта Стратегије развоја културе 

Републике Србије (решење  број: 119-01-207/2013-03). Савет је констатовао да би у 

Радној групи за израду Нацрта Стратегије (у даљем тексту: Радна група) требало да 

буду заступљени независни стручњаци за све културне делатности и области културне 

делатности из члана 8. Закона о култури. Исто тако, Савет сматра да би у Радној групи 

број независних стручњака требало да буде већи од броја службеника Министарства. 

Уколико Министарство одлучи да образује нову Радну групу, Савет би желео да 

именује свог известиоца, који не би био члан Радне групе, али би присуствовао њеним 

састанцима. Известилац би на састанцима Радне групе могао да обавештава њене 

чланове о досадашњим искуствима која је Савет стекао током рада на двема радним 

верзијама нацрта Стратегије. У исто време известилац би извештавао Савет о току рада 

на Нацрту Стратегије. Савет би такође желео да се непосредно укључује у рад Радне 

групе тако што би поједини његови чланови, стручњаци за одређену област,  

присуствовали (не у својству чланова Радне групе) састанцима Радне групе на којима 

би се расправљало о области за коју су стручни.  

Када Радна група заврши радну верзију Нацрта Стратегије, Савет ће, у свом пуном 

саставу,  размотрити њен целовит текст и понудити Министарству своје мишљење о 

њему и евентуалне сугестије за његово употпуњавање. 

 

2. Савет је расправљао о раду Радне групе за израду Нацрта закона о изменама и 

допунама Закона о култури, формиране 14. фебруара 2013. године (решење број 119-01-

38/2013-01). Савет је констатовао да је задовољан радом својих представника у 

поменутој радној групи (Душко Паунковић, Весна Ињац Малбаша и Жарко Драгојевић) 

и предлаже Министарству да они остану у њој уколико Министарство одлучи да 

измени њен састав – ради веће ефикасности или из других разлога. Уколико пак 

Министарство одлучи да образује нову Радну групу за израду Нацрта закона о 

изменама и допунама Закона о култури, Савет предлаже Министарству да у њен састав 



именује представнике Савета који су били и у претходној Радној групи за израду 

Нацрта закона о изменама и допунама Закона о култури. 

 

3. Савет је расправљао о својој улози у поступку давања статуса „Установе културе од 

националног значаја“. Како је констатовано, Савет је својевремено, на својој Првој 

ванредној седници, одржаној 20. фебруара 2013. године, разматрао пријаве кандидата 

на јавни позив за доделу статуса установе културе од националног значаја и, на основу 

члана 52. став 2. Закона о култури и члана 7. став 3. Уредбе о условима, критеријумима 

и начину стицања, односно одузимања статуса установе културе од националног 

значаја („Службени гласник РС”, број 40/10), дао позитивно мишљење за 52 установе. 

Савет је на Првој ванредној седници одлучио да у поступку давања мишљења за статус 

установе културе од националног значаја да за 40 установа са списка који је сачинила 

Комисија за доделу статуса установе културе од националног значаја. За једног 

кандидата ког је Комисија предложила за статус – Културно-просветну заједницу – 

Савет је дао негативно мишљење. Савет је дао позитивно мишљење за дванаест 

установа које се нису нашле на списку Комисије.  

Савет је на Првој ванредној седници 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.  

 

Савет је на Двадесет другој редовној седници одлучио да се поново обрати 

Министарству поводом оснивања Српског музичког центра. Савет ће још једном 

доставити Министарству Закључак Националног савета за културу у којем је детаљно 

образложено зашто је неопходно оснивање установе која би водила рачуна о заштити 

српског музичког наслеђа. Савет ће уз писмо поново доставити Министарству и 

Елаборат о раду Српског музичког центра. 

Савет је на седници расправљао о реализацији пројеката у култури којима је 

Министарство одобрило средства на конкурсу за суфинансирање пројеката у 2013. 

години, као и о пројектима којима су средства одобрена ванконкурсно, после улагања 

жалбе на одлуке комисија. Савет је констатовао да је Министарство почело да 

исплаћује средства за пројекте у култури за 2013. годину тек у августу, због чега су за 

реализацију пројеката у 2013. години преостала само четири месеца. Међутим, многим 

носиоцима пројеката, како онима којима су средства одобрена на конкурсу, тако и 

онима којима су одобрена ванконкурсно, средства још нису исплаћена и носиоци 

пројеката су доведени у незавидан положај. Због тога је Савет одлучио да позове 

Министарство да измири преузете обавезе према носиоцима пројеката у култури, али и 

да у следећој години започне с финансирањем пројеката у првим месецима календарске 

године како би пројекти могли бити реализовани током целе године. 

Савет је на Двадесет другој седници одговорио на позив Удружења композитора 

Србије, упућен Савету 7. октобра 2013. године, и још једном је једногласно подржао 

иницијативу САНУ да се 2014. године обележи стогодишњица смрти Стевана 

Мокрањца, једног од највећих српских композитора. Савет напомиње да је овај јубилеј, 



захваљујући залагању Исидоре Жебељан, члана Савета, и Зорице Томић, амбасадора 

Србије при Унеску, уврштен на Унескову листу значајних годишњица светске културне 

баштине. Због значаја овог јубилеја Савет је одлучио да поново упути Министарству 

предлог да се што пре, при Влади, образује Одбор за организацију ове манифестације, 

који ће блиско сарађивати са Саветом. Савет напомиње да је Удружење композитора 

Србије, које се обратило Савету с позивом да се Савет придружи иницијативи САНУ, 

спремно да учествује у организацији прославе.  

Савет је на Двадесет другој седници донео одлуку да обавести Министарство културе и 

информисања о усвојеним закључцима. 

 

 


