
 

На Седмој редовној седници Националног савета за културу, одржаној 07. фебруара 2012. 

године, као посебна тачка дневног реда, разматрано је стање у области културно-

уметничког аматеризма Републике Србије. На основу исцрпне информације о овој теми и 

дискусије која је уследила, а у циљу решавања најхитнијих изнетих проблема, НСК је 

донео следеће закључке:  

 

- Да културно уметничко стваралаштво аматера представља важан и незаменљив део 

културе Србије, дефинисан као један од општих интереса у култури (Закон о 

култури, члан 6. тачка 18 – „подстицање аматерског културног и уметничког 

стваралаштва“), који према изнетим подацима у оквиру 3.000 облика окупља 

400.000 чланова; 

 

- Да је неопходно хитно покретање поступка доношења закона о културно-

уметничком аматеризму, који би дефинисао ову област, њен значај, улогу и облике 

делатности, као и основне носиоце делатности, њихово повезивање на 

територијалном нивоу, начин организације културно-уметничких манифестација 

(од општинских до републичких), критеријуме и начин финансирања, однос према 

новим алтернативним облицима стваралаштва и др. Законом би  требало да се 

регулише  и статус, улога и положај Савеза аматера Србије и однос ове – сада 

кровне организације и Министарства културе, информисања и информационог 

друштва. Предлаже се да радну верзију закона ураде Савез аматера Србије, Савез 

аматера Војводине, Савез аматера Косова и Савез културно-уметничких друштава 

Београда; 

 

- Да се предложи Министарству културе, информисања и информационог друштва 

да заврши започету активност око потписивања Протокола о  заједничком 

суфинансирању делатности Савеза аматера Србије, са Министарством просвете и 

науке РС и Министарством омладине и спорта РС, будући да је Министарство 

културе поменути Протокол предложило и израдило још пре 2 године; 

 

- Имајући у виду улогу Савеза аматера Србије у припремању и реализацији 

републичких манифестација, као и чињеницу да ће без одговарајућих средстава 

неминовно доћи до његовог гашења, што ће за последицу имати нестанак многих 

активности и манифестација са културне мапе Србије, предлажемо да 

Министарство културе, информисања и информационог друштва  предузме мере 

ради спречавања  гашења овог Савеза и његовог даљег рада и ургентно реши 

отворено питање финансирања републичких манифестација (припреме тих 

манифестација, селекција у општинама и регионима и њихово финално 

одржавање).   


