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Сажетак: Текст је на стао на ба зи ис тра жи ва ња Кул тур на по ли
ти ка Гра да Бе о гра да За во да за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка 
спро ве де ног то ком 2011. го ди не. Том при ли ком су ма пи ра ни ак
тив ни ак те ри у кул ту ри гра да Бе о гра да и при ку пље ни по да ци о 
њи хо вим основ ним ре сур си ма за пе ри од 20082010. го ди не. Град 
Бе о град чи ни 17 град ских оп шти на ко ји ма су 2008. го ди не Ста
ту том гра да од ре ђе ни и по сло ви ко ји се ти чу кул ту ре. У тек сту 
је кул тур на по ли ти ка гра да Бе о гра да са гле да на из пер спек ти ве 
град ских оп шти на, да ли се и на ко ји на чин ове од ред ни це Ста
ту та опе ра ци о на ли зу ју у прак си. Си ту а ци ја је ана ли зи ра на кроз 
увид у кул тур ну ин фра струк ту ру, кључ не до но си о це од лу ка на ни
воу град ских оп шти на, фи нан си ра ње по сло ва кул ту ре, пла ни ра ње 
и са рад њу град ских оп шти на са Гра дом.

Кључнеречи: град Бе о град, град ске оп шти не, кул тур на по ли тика

Увод

Ис тра жи ва ње „Кул тур на по ли ти ка Гра да Бе о гра да” из 2011. 
го ди не на до ве зу је се на ис тра жи ва ња „Ло кал не кул тур не по
ли ти ке” (2009) и „Кул тур не по ли ти ке окру га Ср би је” (2010) 
За во да за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка са ко ји ма кон цеп
циј ски и ме то до ло шки чи ни це ли ну. Ис тра жи ва ње је има ло 
за циљ ма пи ра ње ак тив них ак те ра у кул ту ри гра да Бе о гра да 
и при ку пља ње по да та ка о њи хо вим основ ним ре сур си ма.1

По да ци су при ку пље ни од уста но ва кул ту ре, удру же ња у 
кул ту ри и до но си ла ца од лу ка на град ском ни воу и ни воу 
град ских оп шти на, тех ни ком пи сме не ан ке те ко ри шће њем 

1 Де таљ ни је о ме то до ло ги ји ви де ти: Кул тур не по ли ти ке гра до ва Ср би
је: Кул тур ни ре сур си гра да Бе о гра да, За вод за про у ча ва ње кул тур ног 
развит ка, стр. 56.
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упит ни ка као глав ног ин стру мен та ис тра жи ва ња, а од но си
ли су се на пе ри од 20082010. годинe. До дат не ин фор ма ци
је до би је не су кроз по лу струк ту ри са не усме не ин тер вјуе са 
пред став ни ци ма град ских и оп штин ских уста но ва кул ту ре 
и упра ва град ских оп шти на, по том и пред став ни ци ма удру
же ња у кул ту ри. По за вр шет ку ис тра жи ва ња об ја вље на је 
пу бли ка ци ја Кул тур не по ли ти ке гра до ва Ср би је: Кул тур ни 
ре сур си гра да Бе о гра да (2012)2 ко ја се за сни ва на де скрип
ци ји ста ња и ко ри шће њу по да та ка ис кљу чи во из упит ни ка, 
углав ном кван ти та тив них.

Ме ђу тим, оби ље при ку пље них по да та ка да ло је мо гућ
ност да се на кнад но раз ли чи та пи та ња ко ја се ти чу кул тур
не по ли ти ке гра да Бе о гра да или по је ди них ње них обла сти 
до дат но ана ли зи ра ју. Као по себ но ин стра жи вач ко пи та ње 
ко је се из дво ји ло, а ко јим се овај текст ба ви је сте уза јам
на ве за на ре ла ци ји Град – град ске оп шти не у ре а ли за ци ји 
кул тур не по ли ти ке гра да Бе о гра да. Овај од нос се по сма тра 
из пер спек ти ве град ских оп шти на. На и ме, Ста ту том града 
Београда из 2008. го ди не ме ђу по сло ви ма град ских оп шти на 
на шли су се и они ко ји се од но се на кул ту ру, па нас је за ни
ма ло да ли се и на ко ји на чин ове од ред ни це Ста ту та опе ра
ци о на ли зу ју у прак си.

Ка да је реч о од зи ву на ис тра жи ва ње до но си ла ца од лу ка, на
по ме ни мо да се Град ски Се кре та ри јат за кул ту ру, над ле жан 
за ре сор кул ту ре на це ло куп ној те ри то ри ји гра да Бе о гра
да, ни је укљу чио у ис тра жи ва ње ни пу тем пи сме не ан ке те, 
ни ти пу тем усме ног ин тер вјуа,3 док је од укуп но 17 упра ва 
град ских оп шти на, њих 15 по пу ни ло упит ник,4 а исти број 
се ода звао по зи ву за ин те р вју5. Овај текст се под јед на ко ба
зи ра на по да ци ма до би је ним пу тем упит ни ка и ин тер вјуа са 
пред став ни ци ма до но си ла ца од лу ка из упра ва град ских оп
шти на, што је омо гу ћи ло да се по да ци из упитника ин тер
пре ти ра ју и та ко ја сни је са гле да ста ње у кул ту ри на нивоу 

2 Пу бли ка ци ја је до ступ на на ин тер нет ло ка ци ји: http://www.za pro kul.or g.
rs /Me dia/Do cu ment/2013_01_sto ja no vic_kul tur ne_po li ti ke_be o grad.pd f . 
Ви ше о ме то до ло ги ји ви де ти на стра на ма 56.

3 На по ме на: по се та Град ском се кре та ри ја ту за кул ту ру је оба вље на, при
ли ком ко је је во ђен не фор мал ни раз го вор са Град ским се кре та ром за 
кул ту ру ко ја је том при ли ком од го во ри ла на пи та ње из упит ни ка ко је 
се од но си ло на при о ри те те и про бле ме у кул ту ри. При ли ком ове по се те 
до би је ни су го ди шњи из ве шта ји о ра ду Град ског се кре та ри ја та за кул ту
ру за 2008, 2009, 2010. го ди ну ко ји су ко ри шће ни као из вор по да та ка за 
пу бли ка ци ју об ја вље ну по за вр шет ку ис тра жи ва ња.

4 Упит ник ни су по пу ни ле град ске оп шти не Па ли лу ла и Гроц ка, с дру ге 
стра не ода зва ле су се по зи ву за раз го вор.

5 По зи ву на раз го вор ни су се ода зва ле ГО Ра ко ви ца и Ста ри Град, али су 
по пу ни ле упит ни ке.
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град ских оп шти на Гра да Бе о гра да у пе ри о ду 20082010. го
ди не.

Кул тур на ин фра струк ту ра у гра ду Бе о гра ду

Као глав ни, нај ве ћи и нај мно го људ ни ји град Србијe, ад ми
ни стра тив ни je, еко ном ски и кул тур ни цен тар зе мље због 
че га град Бе о град има по се бан по ло жај утвр ђен Уста вом 
Ре пу бли ке Ср би је (члан 189, став 5), За ко ном о ло кал ној са
мо у пра ви (2007) и За ко ном о глав ном гра ду (2007). Пре ма 
чла ну 19, ста ву 1 Ста ту та гра да Бе о гра да (2008), град Бе
о град је је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве чи ју те ри то ри ју чи ни 
17 град ских оп шти на.6 Иа ко ни је је ди на је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве ко ја на сво јој те ри то ри ји обра зу је град ске оп
шти не, град Бе о град је спе ци фи чан по сво јој те ри то ри јал
ној ор га ни за ци ји упра во због бро ја оп шти на ко је се на ла зе 
у ње го вом са ста ву.7 

Као кул тур но сре ди ште зе мље, град Бе о град има и нај мно
го број ни ју и нај ра зви је ни ју кул тур ну ин фра струк ту ру. На 
ње го вој те ри то ри ји на ла зе се и де лу ју уста но ве кул ту ре ко
је су осно ва ли раз ли чи ти ни вои вла сти, а за тим и ак те ри 
ко ји при па да ју при ват ном и ци вил ном сек то ру у кул ту ри. 
За кључ но са 2010. го ди ном, на те ри то ри ји гра да Бе о гра да 
ма пи ра но је укуп но 97 уста но ва кул ту ре са ста ту сом прав
ног ли ца, од че га je 80 из јав ног сек то ра укљу чу ју ћи: 29 ре
пу блич ких уста но ва кул ту ре8, 36 уста но ва кул ту ре чи ји је 
осни вач град Бе о град, де сет уста но ва кул ту ре чи ји су осни
ва чи град ске оп шти не, пет јав них пред у зе ћа (два град ска и 
три град ских оп шти на) ко ја у сво јој де лат но сти има ју и кул
ту ру и 234 удру же ња у кул ту ри ко ја има ју се ди ште на не кој 
од град ских оп шти на, и њих 17 ко је при па да ју при ват ном 
сек то ру.9

6 Не ка да су оп шти не у са ста ву гра да Бе о гра да би ле по де ље не на град ске 
и при град ске.

7 До до но ше ња но вог Уста ва (2006) и За ко на о те ри то ри јал ној ор га ни за
ци ји Ре пу бли ке Ср би је (2007), по сто ја ло је са мо че ти ри ло кал не са мо у
пра ве са ста ту сом гра да (Бе о град, Но ви Сад, Ниш, Кра гу је вац), ко је су 
на сво јој те ри то ри ји мо гле да има ју нај ма ње две град ске оп шти не, а од 
та да по ред гра да Бе о гра да, град ске оп шти не на сво јој те ри то ри ји има ју 
још и гра до ви: Но ви Сад, Ниш, Кра гу је вац По жа ре вац.

8 Спи сак ре пу блич ких уста но ва кул ту ре об у хва та уста но ве чи ји су осни
ва чи Ми ни стар ство кул ту ре и информисања и Ми ни стар ство про све те 
науке и технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је.

9 Ка да је реч о бро ју ак те ра у кул ту ри, на по ми ње мо да ово сва ка ко ни
је ко на чан број не са мо због од зи ва на ис тра жи ва ње, већ и због са ме 
кон цпе ци је ис тра жи ва ња. На и ме, због (мно го)број но сти ин фра струк ту
ре, за ми сао ау то ра и ко ор ди на то ра ис тра жи ва ња би ла је да се у Гра ду 
Бе о гра ду овим ис тра жи ва њем пр вен стве но об у хва те град ске и оп штин
ске уста но ве кул ту ре, а да ре пу блич ке уста но ве кул ту ре, фон да ци је, 
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Про стор ни рас по ред кул тур не ин фра струк ту ре на осно ву 
при ку пље них по да тка по ка зу је да се уста но ве кул ту ре, чи ји 
је осни вач град Бе о град, на ла зе на те ри то ри ји 13 град ских 
оп шти на, а оде ље ња/оп штин ске би бли о те ке у мре жи Би бли
о те ке гра да се на ла зе на те ри то ри ји 15 оп шти на. Ре пу блич
ке уста но ве кул ту ре на ла зе се на те ри то ри ји шест оп шти на. 
На те ри то ри ји де вет град ских оп шти на на ла зи се и де сет 
уста но ва кул ту ре чи ји су осни ва чи град ске оп шти не. Ова 
не рав но мер ност је ве ћа уко ли ко број уста но ва упо ре ди мо са 
по вр ши ном оп шти не и бро јем ста нов ни ка ко ји жи ве у њој.10 
Та ко оп шти на Па ли лу ла има нај ве ћу по вр ши ну (451 км2), на 
ко јој, пре ма по пи су из 2011. го ди не, жи ви 170.593 ста нов
ни ка, где по сто ји де вет уста но ва кул ту ре из јав ног сек то
ра. Ме ђу тим, све оне су кон цен три са не са мо са јед не стра не 
Ду на ва, и то уз цен трал не град ске оп шти не (нпр. Вра чар, 
Ста ри Град), у ко ји ма је и нај ве ћа кон цен тра ци ја кул тур не 
ин фра струк ту ре. Исти број уста но ва из јав ног сек то ра, а уз 
њих и Би бли о те ка „Пе тар Ко чић” у мре жи Би бли о те ке Гра
да, на ла зи се на оп шти ни Вра чар, ко ја има нај ма њу по вр
ши ну од са мо 3 км2. Но ви Бе о град је нај мно го људ ни ја град
ска оп шти на, у ко јој пре ма по пи су из 2011. го ди не, жи ви 
212.104 ста нов ни ка, а на њој се на ла зи шест уста но ва кул ту
ре, и уз њих Би бли о те ка „Вук Ка ра џић” у мре жи Би бли о те ке 
Гра да. Као нај мла ђа од свих бе о град ских оп шти на, кон сти
ту и са на 2004. го ди не, оп шти на Сур чин у вре ме спро во ђе ња 
ис тра жи ва ња фак тич ки ни је на сво јој те ри то ри ји има ла ни
јед ну уста но ву кул ту ре. На територији општине Сур чи н је 
у то вре ме по сто јао са мо огра нак Би бли о те ке „Све ти Са ва” 
у Зе му ну у мре жи Би бли о те ке Гра да, јер је пре кон сти ту
и са ња ГО Сур чин, те ри то ри ја ове оп шти не би ла у са ста ву 
град ске оп шти не Зе мун. Уз то, кул тур на де лат ност Јав ног 
пред у зе ћа за кул ту ру и спорт, које је општина Сурчин осно
ва ла 2007. го ди не, у вре ме ис тра жи ва ња још увек ни је би ла 
за жи ве ла.11 Слич на си ту а ци ја је и са оп шти ном Во ждо вац на 
чи јој те ри то ри ји од 148 км2, пре ма по пи су из 2011. го ди не, 
жи ви 157.152 ста нов ни ка. Ве ли ки део те ри то ри је оп шти
не Во ждо вац чи не ру рал на под руч ја и је ди на је бе о град ска 

за ду жби не, стру ков на удру же ња и на ци о нал не асо ци ја ци је у кул ту ри, 
као и ак те ри у до ме ну кул тур них ин ду стри ја, бу ду пред мет по себ них 
истражи ва ња. http://www.za pro kul.or g.rs /Me dia/Do cu ment/2013_01_sto
ja no vic_kul tur ne_po li ti ke_be o grad.pd f 

10 Ви де ти: Та бе ла бр. 1, стра на 7. http://www.za pro kul.or g.rs /Me dia/Do cu
ment/2013_01_sto ja no vic_kul tur ne_po li ti ke_be o grad.pd f 

11 У вре ме ис тра жи ва ња би ло је укуп но сед мо ро стал но за по сле них, сви 
на оп штим по сло ви ма. Оста ли су би ли ан га жо ва ни по дру гим вр ста ма 
уго во ра, а ме ђу њи ма ни је дан на по сло ви ма кул ту ре. Уз то, по зо ри шна 
са ла се у то вре ме ре но ви ра ла и че ка ло се на за вр ше так ре но ви ра ња са ле 
за ко ју ово ЈП тре ба да бу де над ле жно.
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општи на ко ја на сво јој те ри то ри ји има пла ни ну, Ава лу, због 
че га се усло ви за ло кал ни раз вој Во ждов ца умно го ме раз
ли ку ју од усло ва у оста лим бе о град ским оп шти на ма12 а где 
по сто је са мо Би бли о те ка „До си теј Об ра до вић”, у мре жи Би
бли о те ке Гра да и Јав но пред у зе ће Цен тар за кул ту ру и спорт 
„Шу ми це”. Ме ђу тим, овом пред у зе ћу је при мар на де лат
ност спорт. И оп шти на Обре но вац је осни вач Јав ног пред
у зе ћа Спорт скокул тур ни цен тар „Обре но вац” ко ме је та ко
ђе спорт при ма ран у од но су на кул тур ну де лат ност. По ред 
овог јавног предузећа у Обреновцу постоји још и градска 
установа Би бли о те ка „Вла да Ак сен ти је вић”.

У ис тра жи ва њем об у хва ће ном пе ри о ду, осно ва но је не ко ли
ко оп штин ских уста но ва кул ту ре, што је омо гу ће но За ко ном 
о ло кал ној са мо у пра ви из 2007. го ди не и Ста ту том гра да 
Бе о гра да из 2008, и са њим ускла ђе них ста ту та град ских оп
шти на. То ком 2009. го ди не, оп шти на Но ви Бе о град осно ва
ла је уста но ву Но во бе о град ска кул тур на мре жа, Ла за ре вац 
Пр во при град ско по зо ри ште „Пулс” те а тар, а оп шти на Па
ли лу ла је тран сфор ма ци јом На род ног уни вер зи те та „Бра ћа 
Ста мен ко вић“ осно ва ла Уста но ву кул ту ре „Па ли лу ла”. На
ред не, 2010. го ди не, оп шти на Ста ри град осно ва ла је Уста
но ву кул ту ре „Па ро брод”. 

Сва ка оп шти на ко ја је ко ри сти ла мо гућ ност да осни ва уста
но ве кул ту ре, осни вач је јед не уста но ве, док је Чу ка ри ца 
је ди на град ска оп шти на ко ја је осни вач две уста но ве кул
ту ре (Кул тур ни цен тар Чу ка ри ца осно ван 1962. и Га ле ри ја 
„73” осно ва на 1973. го ди не, а 2002. го ди не осни вач ка пра ва 
пре у зе ла је Град ска оп шти на Чу ка ри ца). „Сво је” уста но ве 
кул ту ре у вре ме ис тра жи ва ња ни су има ле: Гроц ка, Зе мун, 
Мла де но вац, Ра ко ви ца и Со пот (од но сно 30% оп шти на). Из 
опи са ног ста ња ви ди се да по сто је и оп шти не где је еви ден
тан или не до ста так кул тур не ин фра струк ту ре или не рав но
мер на за сту пље ност у од но су на површину те ри то ри је.

Поједине оп шти не покушавају да на различите начине 
надоместе недостатак културне ин фра струк ту ре и кул тур
них са др жа ја. Тако на пример, општина Вождовац ре а ли
зу је кул тур не са др жа је у соп стве ној „ре жи ји” – при ре ђу је 
из ло жбе, три би не, про мо ци је, ор га ни зу је да не кул ту ра раз
ли чи тих др жа ва и за ту свр ху ко ри сти са лу за вен ча ња ко ја 
се на ла зи у згра ди оп шти не. Иа ко на оп шти ни Вра чар не 
мањ ка ју кул тур ни са др жа ји, и оп шти на Вра чар ко ри сти соп
стве не про стор не ка па ци те те за кул тур не са др жа је. У го ди
ни ис тра жи ва ња, про стор са ле за вен ча ња и хол зграде ове 

12 Оп шти на Во ждо вац је 2010. го ди не об но ви ла Дом кул ту ре у Рип њу, 
једном од нај ве ћих на се ље них ме ста ове оп шти не.
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општи не оспо со бље ни су за при ре ђи ва ње из ло жби. Го то во 
сви са го вор ни ци из оп шти на у ко ји ма не ма ло кал них уста
но ва кул ту ре су го во ри ли о по тре би да оп шти на има соп
стве не уста но ве кул ту ре, об ја снив ши да та по тре ба про ис
ти че из прак тич них раз ло га – да би оп шти не мо гле да се 
при ли ком ор га ни за ци је и ре а ли за ци је ма ни фе ста ци ја и дру
гих про гра ма са кул тур ним и умет нич ким са др жа ји ма на 
њих осло не. При ме ра ра ди, по моћ ник пред сед ни ка оп шти не 
за кул ту ру нам је ре као да се у не до стат ку „сво јих” уста но
ва, ГО Па ли лу ла у спро во ђе њу и ор га ни зо ва њу кул тур них 
са др жа ја осла ња ла на Кан це ла ри ју за мла де у овој оп шти ни 
(у вре ме спро во ђе ња ис тра жи ва ња Уста но ва кул ту ре „Па
ли лу ла” тек је би ла осно ва на и у фа зи ре но ви ра ња, прим. 
аут). Уз то, на по ме ни мо да су при ку пље ни по да ци по ка за ли, 
да се на ни воу град ских оп шти на одр жа ва ми ни мум 20 кул
тур них ма ни фе ста ци ја и ма ни фе ста ци ја ко је има ју кул тур не 
са др жа је, што зна чи да на сва кој оп шти ни по сто ји бар јед на 
ма ни фе ста ци ја чи ји је осни вач или су/ор га ни за тор оп шти на 
ко ја је исто вре ме но и њен су/фи нан си јер.

По сло ви кул ту ре на ни воу град ских оп шти на

Осни ва ње уста но ва кул ту ре и ма ни фе ста ци ја про ис те кло је 
ди рект но из од ред ни ца Ста ту та гра да Бе о гра да из 2008. го
ди не. Ка да је 2002. го ди не ра ђе но ис тра жи ва ње „Мо де ли и 
ин стру мен ти кул тур не по ли ти ке гра да Бе о гра да” За во да за 
про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка13, кон ста то ван је про блем 
не до стат ка ин ге рен ци ја град ских оп шти на, од но сно раз вла
шће но сти град ских оп шти на, и не по сто ја ња за кон ске ре
гу ла ти ве (нпр. За кон о глав ном гра ду у то вре ме још увек 
ни је био до нет, а за ко ни у кул ту ри би ли из 90тих го ди на 
20. ве ка). За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви из 2007. го ди не ло
кал не са мо у пра ве до би ле су ве ћа пра ва и но ве над ле жно
сти, а исте го ди не усва ја се За кон о глав ном гра ду, са ко ји ма 
се ускла ђу је и но ви Ста тут гра да Бе о гра да (2008). Прет
ход ни Ста тут Гра да („Сл. лист гра да Бе о гра да”, бр. 14/04, 
30/04, 19/05) ни је пред ви ђао по сло ве градске оп шти не ко ји 
се од но се на кул ту ру, да би Ста тут Гра да („Сл. лист гра да 
Бе о гра да”, бр. 39/08, 6/10) унео но ви ну ко ја се ти че да град
ска оп шти на под сти че раз вој кул тур ноумет нич ког ства ра
ла штва и амате ри зма на свом под руч ју, обез бе ђу је усло ве за 
одр жа ва ње кул тур них ма ни фе ста ци ја од зна ча ја за град ску 
оп шти ну и да у ци љу за до во ља ва ња по тре ба гра ђа на са свог 

13 Ис тра жи ва ње Мо де ли и ин стру мен ти кул тур не по ли ти ке гра да Бе о гра
да је као пот про је кат из дво јен из ду го роч ног стра те шког ис тра жи ва ња 
Кул тур не по ли ти ке Ср би је (19892001) За во да за про у ча ва ње кул тур ног 
раз вит ка го ди не ре а ли зо ван у пе ри о ду 19992003. го ди не. http://www.za
pro kul.or g.rs /Ar tic le De ta ils.aspx?ID=66
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под руч ја мо же осни ва ти уста но ве кул ту ре (члан 77, став 1, 
тач ка 14). На тај начин град ске оп шти не су до би ле од го вор
ност да до но се од лу ке ко је се од но се и на кул ту ру.

Пре ма чла ну 79 Ста ту та Гра да Бе о гра да по сло ве град
ске оп шти не вр ше ор га ни град ске оп шти не (скуп шти на, 
пред сед ник, ве ће и упра ва град ске оп шти не) ко ји су упра во 
кључ ни до но си о ци од лу ка. Заправо, градске општине имају 
све органе које За кон о ло кал ној са мо у пра ви прописује за 
јединице локалне самоуправе (гра до ве и оп шти не). За раз
ли ку од град ског ни воа где је за кул ту ру над ле жна по себ на 
је ди ни ца Град ске упра ве – Се кре та ри јат за кул ту ру, на ни
воу град ских оп шти на не по сто је по себ не уну тра шње је ди
ни це упра ва град ских оп шти на (оде ље ња, слу жбе) ко је се 
ба ве ис кљу чи во кул ту ром.14 По сло ви ма кул ту ре нај че шће 
се ба ве је ди ни це упра ва над ле жне за по сло ве дру штве них 
де лат но сти као што је то слу чај ско ро са свим оп шти на ма 
и гра до ви ма у Ср би ји. Ве ћи на град ских оп шти на у окви ру 
ових оде ље ња има из вр ши о це ко ји у опи су по сло ва има ју и 
по сло ве кул ту ре, од но сно, не по сто је стро го раз дво је ни по
сло ви кул ту ре у од но су на дру ге обла сти дру штве них де лат
но сти. Из у зе так је оп шти на Сав ски ве нац где у окви ру Оде
ље ња за дру штве не де лат но сти, ин фор ми са ње и ме сну са
мо у пра ву по сто ји си сте ма ти зо ва но рад но ме сто Са мо стал
ни са рад ник за кул ту ру. Уз то, све га је не ко ли ко оп шти на 
ко је у тим оде ље њи ма има ју си сте ма ти зо ва но рад но ме сто 
у чи јем на зи ву се на ла зи и кул ту ра – Сур чин (рад но ме сто: 
по сло ви обра зо ва ња, кул ту ре и спор та и за шти те људ ских 
пра ва), Со пот (рад но ме сто: по сло ви школ ства, обра зо ва ња 
и кул ту ре), Ла за ре вац (рад но ме сто: Струч ни са рад ник за 
кул ту ру и обра зо ва ње), Зе мун (рад но ме сто: по сло ви кул ту
ре, ве ре и спор та), док је у пре о ста лим оп шти на ма кул ту ра у 
на зи ви ма рад них ме ста не ви дљи ва.

У окви ру оп штин ских ве ћа, чла но ве ве ћа за кул ту ру има ло 
је 53,33% оп шти на (Во ждо вац, Чу ка ри ца, Со пот, Ра ко ви ца, 
Обре но вац, Гроц ка, Вра чар и Ба ра је во). Мо гућ ност да се у 
упра ви град ске оп шти не по ста вља ју по моћ ни ци пред сед ни
ка град ске оп шти не за по је ди не обла сти (члан 85, став 9 Ста
ту та Гра да), у вре ме ис тра жи ва ња ис ко ри сти ле су две град
ске оп шти не у ко рист кул ту ре, па је пред сед ник оп шти не 
Па ли лу ла имао по моћ ни ка за кул ту ру, а пред сед ник оп шти
не Зве зда ра, по моћ ни ка за област дру штве них делатности у 

14 Та бе ла бр. 12, стра на 16. http://www.za pro kul.or g.rs /Me dia/Do cu
ment/2013_01_sto ja no vic_kul tur ne_po li ti ke_be o grad.pd f . Ту слич ност су 
по ка за ла ис тра жи ва ња „Ло кал не кул тур не по ли ти ке” и „Кул тур не по ли
ти ке окру га Ср би је” За во да за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка.
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окви ру ко јих је и кул ту ра (обра зо ва ње, кул ту ра, спорт, со ци
јал на бри га).

Слич ност са мо де лом ор га ни за ци је ор га на ло кал не са мо у
пра ве по ка зу је и по сто ја ње по вре ме них и стал них рад них 
те ла за пи та ња кул ту ре на ни воу град ских оп шти на. Овом 
при ли ком на во ди мо по дат ке и о њи ма, иа ко они не ма ју моћ 
од лу чи ва ња, већ са мо кон сул та тив ну уло гу (раз ма тра ју, да
ју ми шље ње, пред ла жу) те су део кул тур не ад ми ни стра ци
је. Ве ћи на град ских оп шти на ко ри сти ле су мо гућ ност да их 
осну ју. Скуп штин ска рад на те ла има ло је 53,33% оп шти на 
(Ба ра је во, Вра чар, Зве зда ра, Зе мун, Ра ко ви ца, Во ждо вац, 
Обре но вац и Чу ка ри ца), док је рад на те ла ко је име ну ју 
или Ве ће град ске оп шти не или пред сед ник оп шти не има ло 
46,66% оп шти на (Во ждо вац, Вра чар, Зе мун, Зве зда ра, Ла
за ре вац, Но ви Бе о град и Сав ски ве нац). Рад на те ла у обла
сти кул ту ре ни је има ло 26,66% оп шти на (Сур чин, Со пот, 
Младе но вац, Ста ри град).15

За сваки кул тур ни си сте м важна је сарадња до но си ла ца од
лу ка са осталим ак те рима који делују у њему. Град ске оп
шти не су углав ном упознате са тим који актери по сто је и 
ра де на њи хо вим те ри то ри ја ма. На по ста вље но пи та ње у 
упит ни ку о бро ју организација у култури из ци вил ног сек
то ра ко ји ак тив но де лу ју или су ре ги стро ва ни на њи хо вој те
ри то ри ји, бро ју не по крет них кул тур них до ба ра на њи хо вој 
те ри то ри ји, шко ла, ме ди ја, од го вор у ви ду спи ско ва до би јен 
је од 73,33% оп шти на ко је су попуниле упитник16. Из у зе так 
је оп шти на Ста ри град де ци ди ра но од го во рив ши ка ко оп
шти на ни је над ле жна за еви ден ци је и да не рас по ла же по
да ци ма у ве зи с тра же ним по да ци ма, и да ни је упо зна та са 
тим ко ји КУДови и удру же ња гра ђа на у кул ту ри де лу ју на 
њи хо вој те ри то ри ји, о бро ју и вр сти са мо стал них умет ни ка, 
а да не ма еви ден ци ју о обра зов ним уста но ва ма по што ни је 
њи хов осни вач, као и о не по крет ним кул тур ним до бри ма јер 
о то ме еви ден ци ју во ди Град ски за вод за за шти ту спо ме ни ка 
кул ту ре.

Је дан од за кљу ча ка до ко јег смо до шли то ком ис тра жи ва
ња од но си се на то да град ске оп шти не има ју раз ли чи те 
пе р цеп ци је о сво јим уло га ма по пи та њу кул ту ре, али и да 
раз ли чи то тре ти ра ју кул ту ру. О то ме го во ри при мер крај ње 

15 Под се ћа мо да оп шти не Гроц ка и Па ли лу ла ни су по пу ни ле упит ник у 
окви ру ко га је по сто ја ло и пи та ње о по сто ја њу рад них те ла ко је се ба ве 
пи та њи ма кул ту ре. Ви де ти: Та бе ла бр. 13, стра на 17. http://www.za pro
kul.or g.rs /Me dia/Do cu ment/2013_01_sto ja no vic_kul tur ne_po li ti ke_be o
grad.pd f 

16 Је ди но по дат ке о бро ју са мо стал них умет ни ка у раз ли чи тим умет нич
ким до ме ни ма ни смо до би ли ни од јед не оп шти не.
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раз ли чи те си ту а ци је – с јед не стра не, у оп шти ни Па ли лу ла 
пред сед ник оп шти не је имао по моћ ни ка за кул ту ру, а с дру
ге стра не, оп шти на Ста ри град, ко ја је на пи та ње да ран ги ра 
про бле ме и при о ри те те у кул ту ри, од го во ри ла да се не ба ви 
про бле ми ма ни при о ри те ти ма у кул ту ри јер Оп шти ни ни
су по ве ре ни по сло ви у обла сти кул ту ре. На ве ди мо и то да 
иста оп шти на ни је пр во бит но ви де ла се би ме сто у ис тра
жи ва њу, уз обра зла же ње да су „са мо град ска оп шти на и да 
не ма ју над ле жност у обла сти кул ту ре”, јер ин ге рен ци је има 
Градски се кре та ри јат за кул ту ру. 

Из осни вачких пра ва про ис ти чу оба ве зе град ских оп шти на 
према установама које су основале, а једна од њих се тиче и 
финансирања њиховог рада. Пред став ни ци оп шти на има ју 
моћ од лу чи ва ња и ка да се ра ди о додељивању финансијских 
средстава за одржавање манифестација и за пројекте 
организација цивилног друштва у култури. С дру ге стра
не, Ста тут гра да Београда не дефинише однос градских 
општина са установама културе других нивоа власти које се 
налазе на те ри то ри ји тих оп шти на. То се кроз истраживање 
показало као приличан недостатак. Под се ти мо да пре ма 
Ста ту ту града Београда, свр ха фор ми ра ња град ских оп
шти на је сте ефи ка сни је и еко но мич ни је оства ри ва ње над
ле жно сти Гра да и оства ри ва ње пра ва грађа на (члан 4, став 
1), и да се у вр ше њу по сло ва из над ле жно сти Гра да град ска 
оп шти на ста ра о по тре ба ма и ин те ре си ма гра ђа на са свог 
под руч ја, исто вре ме но ува жа ва ју ћи ин те рес гра ђа на са под
руч ја дру гих град ских оп шти на и Гра да у це ли ни (члан 74, 
став 2).

Фи нан си ра ње по сло ва кул ту ре

По ред тога што градске општине имају исте органе управе 
као и град, оне има ју и дру ге ка рак те ри сти ке ло кал не са мо
у пра ве – свој ство прав ног ли ца, сво је ста ту те као нај ви ши 
прав ни акт (уса гла шен са Ста ту том Гра да), сим бо ле (грб, 
за ста ву), пра зник, сла ву, сво је те ри то ри је, ад ми ни стра ци ју 
ко ја вр ши и по сло ве кул ту ре, оп штин ски бу џет, из ко га се 
фи нан си ра и кул ту ра, члан ство у Стал ној кон фе рен ци ји гра
до ва и оп шти на, мо гућ ност да са ра ђу ју са дру гим ло кал ним 
са мо у пра ва ма у зе мљи и ино стран ству, и дру ге. Ме ђу тим, 
град ске оп шти не ипак ни су је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, 
што зна чи да се на њих не од но се пра ва и оба ве зе утвр ђе не 
За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви, већ ис кљу чи во За кон о глав
ном гра ду и Ста тут гра да Бе о гра да. Град ске оп шти не са мо 
уче ству ју у оства ре њу по сло ва ло кал не са мо у пра ве, што је 
су штин ски ва жно за раз у ме ва ње на чи на на ко ји функ ци о ни
ше кул ту ра у оп шти на ма.
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Док град Бе о град, као је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, са мо
стал но рас по ла же при хо ди ма и при ма њи ма ко ји му при па да
ју (члан 100, став 1 Ста ту та Гра да), по себ ном од лу ком Скуп
шти не гра да, град ским оп шти на ма се рас по ре ђу ју сред ства 
сра змер но вр сти и оби му по сло ва ко је оба вља ју (члан 97, 
став 2 Ста ту та Града). У пи та њу је Од лу ка о оби му сред ста
ва за вр ше ње по сло ва гра да и град ских оп шти на и утвр
ђи ва њу при хо да ко ји при па да ју гра ду, од но сно град ским 
оп шти на ма, ко ја се до но си за сва ку ка лен дар ску го ди ну. 
Овом од лу ком утвр ђу је се го ди шњи обим јав них сред ста ва 
за вр ше ње по ве ре них и дру гих, за ко ном од ре ђе них по сло ва 
гра да Бе о гра да и град ских оп шти на и рас по де ла при хо да из
ме ђу гра да и град ских оп шти на, ко јом се обез бе ђу је оства
ри ва ње утвр ђе ног оби ма сред ста ва (члан 1. Од лу ке).17 Од
лу ка се до но си на го ди шњем ни воу, та ко што кра јем го ди не 
оп шти не до би ја ју про јек то ван план тих сред ста ва ко ји чи ни 
оквир у ко ји оп шти не мо ра ју да укло пе план сво јих рас хо да 
за сле де ћу го ди ну.

Огра ни че не над ле жно сти оп шти на, ко је су на ши са го вор
ни ци че сто у раз го во ри ма под вла чи ли, за пра во се од но си 
на ма лу фи нан сиј ску сна гу сва ке град ске оп шти не по на о
соб, од но сно ви си не сред ста ва ко ји ма рас по ла жу оп шти не 
и ви си ном соп стве них сред ста ва. Ово је ди рект но уте ме ље
но по ме ну том од лу ком и Од лу ком о бу џе ту гра да Бе о гра да, 
у ко ји ма се тач но де фи ни ше ко ли ко ко ја оп шти на и у ком 
про цен ту има „оба ве зу” пре ма Гра ду. На при мер, Од лу ком 
о оби му сред ста ва за вр ше ње по сло ва гра да и град ских оп
шти на, при ход од по ре за на до хо дак гра ђа на – на за ра де, 
за тим при хо ди ко ји се оства ре на под руч ју град ске оп шти не 
(нпр. при хо ди од по ре за на имо ви ну, од по ре за на на сле ђе и 
по клон, од ло кал них ко му нал них так си, од на кна де за ко ри
шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта и дру ге), или се де ле из ме ђу 
град ске оп шти не и Гра да у од ре ђе ном про цен ту ал ном од но
су ко ји ре гу ли ше Од лу ка за сва ку оп шти ну по на о соб, или 
пак при хо ди у це ло сти при па да ју гра ду, у рет ком слу ча ју 
оп шти ни.18

Пи та ње фи нан си ра ња су на ши са го вор ни ци пер ци пи ра ли 
као глав ни про блем, што се по ду да ра са на чи ном на ко ји 
су у упит ни ци ма оп шти не ран ги ра ле про бле ме – ме ђу пр
ва три ран ги ра на про бле ма, чак 80% градских оп шти на које 

17 Од лу ка пред ви ђа да се бу џе ти оп шти на по ве ћа ва ју за из нос сред ста ва 
ко ја се пре но се из бу џе та Гра да тим град ским оп шти на ма за кон крет не 
на ме не, на осно ву ак та гра до на чел ни ка гра да (члан 5, став 1).

18 При мер: Од лу ка о оби му сред ста ва за вр ше ње по сло ва гра да и град ских 
оп шти на и утвр ђи ва њу при хо да ко ји при па да ју гра ду, од но сно град ским 
оп шти на ма (2010).



285

АНА СТОЈАНОВИЋ

су се ода зва ле ан ке ти ра њу на ве ло је не до ста так сред ста
ва за ре но ви ра ње обје ка та и ула га ње у ин фра струк ту ру, а 
њих 66,66%, не до ста так сред ста ва за про гра ме. Као тре
ћи одабран про блем био је не до вољ на бри га за кул тур но и 
исто риј ско на сле ђе.19 По ре ђе њем пр ва три про бле ма ко је 
су у упит ни ци ма ран ги ра ле град ске оп шти не, са оним ко
је је на вео Град ски се кре та ри јат за кул ту ру, у пот пу но сти 
се по ду да ра ју. До дат но си ту а ци ју оте жа ва и то што до де љи
ва ње но вих над ле жно сти оп шти на ма не пра ти и по ве ћа ње 
оп штин ских бу џе та, већ се де ша ва су прот но. Ка ко су нам 
об ја сни ли на ши са го вор ни ци, из го ди не у го ди ну бу џет оп
шти не сма њу је чиме се сра змер но сма њу ју мо гућ но сти, не 
само за фи нан си ра ње нових, већ и по сто је ћих над ле жно сти. 

Та ко се и на при ме ру град ских оп шти на по ка за ло да се кул
тур на по ли ти ка у Ср би ји увек сво ди на пи та ње фи нан си
ра ња. Јер иа ко се пре по зна по тре ба за осни ва њем уста но ве 
кул ту ре, и за то по сто ји по ли тич ка во ља, од но сно обез бе
ди по др шка вла да ју ћих по ли тич ких струк ту ра, осни ва ње 
уста но ва за ви си и од еко ном ске мо ћи оп шти не. Бе о град ске 
оп шти не се раз ли ку ју не са мо по на пред на ве де ним ка рак
те ри сти ка ма, већ и по фи скал ном ка па ци те ту, тј. ви си ни 
оп штин ских бу џе та, а за тим и у окви ру њих бу џе та на ме
ње ном кул ту ри. При ме ра ра ди, 2010. го ди не бу џе ти оп шти
на су се кре та ли из ме ђу 3.942.289,25 евра оп шти не Со пот, 
до 13.984.988,61 евра оп шти не Ста ри град, док су сре ди ну 
чи ни ли бу џе ти оп шти на Сур чин, Вра чар, Зве зда ра, Младе
новац, Но ви Београд, у ра спо ну из ме ђу шест до се дам 
милиона евра.20

У од но су на оп штин ске бу џе те, за кул ту ру се у 2010. го ди
ни из два ја ло из ме ђу 0,38% у оп шти ни Во ждо вац до 6,01% 
ко ли ко је из дво је но у оп шти ни Чу ка ри ца. Ис под 1% бу џе та 
за кул ту ру у од но су на уку пан бу џет оп шти не исте го ди не 
има ле су и оп шти не Со пот и Вра чар, из ме ђу 12% оп шти не 
Мла де но вац, Ла за ре вац и Ба ра је во, из ме ђу 23% оп шти не 

19 С тим што им ме ста ва ри ра ју, у за ви сно сти да ли су их оп шти не по ста ви
ле на пр во или дру го ме сто. Оп шти на ма је да та мо гућ ност да де вет по
ну ђе них про бле ма ран ги ра ју пре ма ва жно сти: Не до ста так сред ста ва за 
ре но ви ра ње обје ка та и ула га ње у ин фра струк ту ру; Не до ста так сред ста
ва за про гра ме; Не до вољ на струч ност и број ност ка дро ва; Не до вољ на 
бри га за кул тур но и исто риј ско на сле ђе; Не до вољ на по др шка са вре ме
ном ства ра ла штву; Не до вољ но раз ви јен кул тур ни ту ри зам; Не до вољ на 
са рад ња уста но ва кул ту ре на ло кал ном ни воу; Не до вољ на раз ви је ност 
ме ђу на род не са рад ње; Не до вољ но уче шће гра ђа на у кул тур ном жи во ту 
оп шти не. http://www.za pro kul.or g.rs /Me dia/Do cu ment/2013_01_sto ja no
vic_kul tur ne_po li ti ke_be o grad.pd f 

20 Ви де ти: Та бе ла бр. 15, стра на 19. http://www.za pro kul.or g.rs /Me dia/Do cu
ment/2013_01_sto ja no vic_kul tur ne_po li ti ke_be o grad.pd f 
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Обре но вац, Ста ри град и Но ви Бе о град, из ме ђу 35% оп
шти не Сав ски ве нац, Сур чин и Зве зда ра.21 Струк ту ра оп
штин ских бу џе та за по сма тра ни пе ри од је по ка за ла да су се 
фи нан си ра ле нај че шће оп штин ске уста но ве кул ту ре и ма ни
фе ста ци је, про јек ти ци вил ног сек то ра у кул ту ри, и ин ве сти
ци о на одр жа ва ња. Ре ци мо и то да је ово ис тра жи ва ње по ка
за ло да се са ми на чи ни су/фи нан си ра ња про је ка та у кул ту ри 
раз ли ку ју ме ђу град ским оп шти на ма. По је ди не оп шти не на 
тра ди ци о на лан на чин до де љу ју сред ства за су/фи нан си ра ње 
про је ка та, раз ма тра њем до пи са ко је су им упу ти ла удру же
ња (Зе мун, Ра ко ви ца, Ба ра је во, Чу ка ри ца, Мла де но вац, Зве
зда ра, Ста ри град и Со пот), док јав не кон кур се у ту свр ху 
рас пи су ју оп шти не: Вра чар, Обре но вац, Сав ски ве нац, а 
Но ви Бе о град, Во ждо вац, Ла за ре вац и Па ли лу ла, има ју јав
ни кон курс за су фи нан си ра ње про је ка та ци вил ног сек то ра у 
окви ру ко га има ју пра во да кон ку ри шу и про јек ти у обла сти 
кул ту ре.

По сто је при ме ри град ских оп шти на ко је су у овом пе ри о
ду фи нан сиј ски уче ство ва ле у ин ве сти ци о ним ула га њи
ма град ских уста но ва кул ту ре, али нам ни је по зна то да су 
у исту свр ху уло жи ле сред ства и за уста но ве кул ту ре дру
гих ни воа вла сти ко је се на ла зе на њи хо вим те ри то ри ја ма. 
При ме ра ра ди, то су оп шти на Вра чар, ко ја је по др жа ла ин
ве сти ци о на ула га ња Цен тра за ли ков но обра зо ва ње (по зна
ти ји као „Шу ма то вач ка”), град ску уста но ву кул ту ре, за тим 
оп штин ску би бли о те ку „Пе тар Ко чић” у мре жи Би бли о те ке 
гра да, као и уста но ве ко је при па да ју дру гом ре со ру – ресору 
обра зо ва ња (му зич ке шко ле), и оп шти на Па ли лу ла ко ја је 
по мо гла град ске уста но ве кул ту ре По зо ри ште „Ду шко Ра
до вић” и Де чи ји кул тур ни цен тар. Ови сва ка ко по зи тив ни 
при ме ри мо гу се обра зло жи ти поштовањем од ред ни це Ста
ту та града Београда да је свр ха фор ми ра ња град ских оп
шти на ефи ка сни је и еко но мич ни је оства ри ва ње над ле жно
сти Града (члан 4, став 1).

Осни ва ње оп штин ских уста но ва и ма ни фе ста ци ја из и ску је 
ви ше сред ста ва за културу у општинским буџетима и оба
ве зу је општине да финансирају, ако не под оба ве зно пла те и 
про грам ске тро шко ве, он да бар текуће тро шко ве и трошкове 
ин ве сти ци о ног одр жа ва ња.22 Та ко је мо гу ће у по сма тра ном 

21 Ви де ти: При каз бр. 6, стра на 19. http://www.za pro kul.or g.rs /Me dia/Do cu
ment/2013_01_sto ja no vic_kul tur ne_po li ti ke_be o grad.pd f 

22 Не ра чу на ју ћи оп штин ска јав на пред у зе ћа, број за по сле них у 10 уста
но ва кул ту ре град ских оп шти на чи је су пла те би ле фи на си ра не из оп
штин ских бу џе та био је 30, док је уку пан број из но сио ми ни мум 51, што 
зна чи да су оста ли ма пла те обез бе ђи ва ле са ме уста но ве, са мо финан
сира њем.
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пе ри о ду уо чи ти раст бу џе та у оп шти на ма ко је су у истом 
пе ри о ду осно ва ле оп штин ске уста но ве кул ту ре (при мер оп
шти на: Но ви Бе о град, Ла за ре вац и Ста ри град23). Ме ђу тим, 
осни вач ка пра ва мо гу да бу ду и фи нан сиј ско оп те ре ће ње. 
При мер из про шло сти је оп шти на Ра ко ви ца ко ја ни је би ла 
у мо гућ но сти да извршава осни вач ке оба ве зе према Цен тру 
за кул ту ру па је оснивачка права над овом установом, ко ју 
је осно ва ла још дав не 1967. усту пи ла Гра ду 1999. го ди не.24 
Ово ди рект но иде у при лог ис ка зи ма већине на ших са го
вор ни ка ко ји су ис ти ца ли ка ко су град ске уста но ве у бо љој 
по зи ци ји у од но су на оп штин ске – јер је у том слу ча ју фи
нан си ра ње за га ран то ва но, а бу џе ти ве ћи, што истовремено 
отвара ва жно пи та ње у ве зи са од но сом градских оп шти на 
и Гра да.

Од нос на ре ла ци ји град Бе о град –  
град ске оп шти не

Са вре ме ни кон цепт јав не упра ве се за сни ва на ефи ка сној 
са рад њи и па ра лел ном функ ци о ни са њу извршних ор га на 
вла сти на свим ни во и ма упра вља ња.25 У Ста ту ту гра да сто
ји да се ме ђу соб ни од нос ор га на гра да и град ске оп шти не у 
оства ре њу сво јих пра ва и ду жно сти за сни ва на са рад њи и 
до го ва ра њу (члан 87, став 1). На пи та ње у упит ни ку о то ме 
да ли по сто ји по се бан до ку мент ко ји бли же де фи ни ше или 
уре ђу је ме ђу соб ни од нос гра да и град ских оп шти на у до ме
ну кул ту ре, до би ли смо од рич не од го во ре. Пот пи си ва њем 
спо ра зу ма о са рад њи или парт нер ству, са рад ња се ин сти ту
ци о на ли зу је, и у том слу ча ју по ста је осно ва за пред у зи ма
ње бу ду ћих за јед нич ких ак ци ја и бли же де фи ни са ње уло га 
стра на пот пи сни ца. Раз го ва ра ју ћи на те му са рад ње оп шти на 
са Град ским се кре та ри ја том за кул ту ру, ве ћи на са го вор ни
ка је ре кла да је не ма, а по је ди ни су из не ли ми шље ње да 
уме сто ad hoc са рад ње, са рад ња тре ба да бу де уте ме ље на 
упра во на не ком пи са ном до ку мен ту. По тре бу за овим до ку
мен том обра зло жи ли су си ту а ци јом да се на те ри то ри ји оп
шти на на ла зе уста но ве кул ту ре чи ји је осни вач Скуп шти на 

23 Ви де ти: При ка зе бр. 1, стра не: 122, 97, 218. http://www.za pro kul.or g.rs /
Me dia/Do cu ment/2013_01_sto ja no vic_kul tur ne_po li ti ke_be o grad.pd f 

24 Упра во се не што слич но до го ди ло и оп шти ни Зве зда ра ка да је не по сред
но пре пре да је у штам пу овог тек ста, Град Бе о град пре у зео осни вач ка 
пра ва над Уста но вом кул ту ре „Вук Ка ра џић” од Оп шти не Зве зда ра ко ја, 
ни је мо гла да на ста ви са фи нан си ра њем те оп штин ске уста но ве кул ту ре. 
http://www.blic.rs/Kul tu ra/Ve sti/507411/Gradpre u zeoUKVuk Ka rad zic
Gon cicdi rek tor. При сту пље но 1.11.2014. го ди не

25 Je ri nić, J. i Pa vlo vićKri ža nić, T. (2011) Ho ri zon tal na i ver ti kal na ko or di na
ci ja u po stup ku do no še nja od lu ka od zna ča ja za lo kal nu sa mo u pra vu u Sr bi ji, 
Be o grad: Pal go cen tar, str. 12.
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гра да Бе ограда, и много број на не по крет на кул тур на до бра 
и до бра ко ја ужи ва ју прет ход ну за шти ту за шта је по треб но 
ре гу ли са ти ме ђу соб не оба ве зе. На ве де ни по зи тив ни при ме
ри оп шти на ко је су по мо гле ин ве сти ци о на ула га ња град ских 
уста но ва кул ту ра је су при ме ри те ad hoc са рад ње. Услед не
до вољ не са рад ње на ре ла ци ји град ске уста но ве кул ту ре и 
град ске оп шти не, што је уства ри им пли ка ци ја из о стан ка са
рад ње на ре ла ци ји Град – оп шти на по пи та њу кул ту ре, би
ла је још је дан раз лог због ко јег су на ши са го вор ни ци из 
уда ље ни јих оп шти на го во ри ли о по тре би да оп шти не осну ју 
оп штин ске уста но ве кул ту ре (на при мер, Гроц ка и Мла де
но вац). Ка да је реч о са рад њи на ни воу град ских оп шти на, 
осим Ла за рев ца и Ба ра је ва ко ји су има ли скло пље но парт
нер ство на од ре ђе ним про јек ти ма (ко ји не под ра зу ме ва ју 
кул ту ру), дру ге оп шти не ни су има ле до ку мен та ко ји ма се 
ре гу ли ше са рад ња/парт нер ство са дру гим град ским оп шти
на ма, што ну жно не зна чи да она не по сто ји.

Још је дан на чин да се бли же де фи ни шу ме ђу соб ни од но си 
је сте кроз план ске до ку мен те. Од су ство пла ни ра ња је још у 
прет ход ним ис тра жи ва њи ма ве за ним за кул тур ну по ли ти ку 
гра да Бе о гра да де фи ни са но као кључ ни про блем.26 По сле
ди ца од су ства пла ни ра ња и не по сто ја ња ко му ни ка ци је са 
Град ским се кре та ри ја том за кул ту ру, је сте не ис ко ри шће
ност број них кул тур них ре сур са, а као је дан од при ме ра 
ко ји смо чу ли баш по во дом не де фи ни са них од но са из ме ђу 
гра да и оп шти на је си ту а ци ја ве за на за ку ћу Сте пе Сте па но
ви ћа, ко ја се на ла зи на те ри то ри ји оп шти не Во ждо вац, а од 
зна ча ја је не са мо за оп шти ну и град, већ има и на ци о нал
ни зна чај. Ка ко ни је де фи ни са но ко упра вља ку ћом, ку ћа је 
за по се ти о це за тво ре на, иа ко је ре но ви ра на. Оп шти на има 
кључ, али је по треб но да по сто ји не ко ко би ту ра дио, ко би 
мо гао да отво ри ку ћу за ин те ре со ва ним по се ти о ци ма, ре кла 
је на ша са го вор ни ца, ис та кав ши да је Оп шти на вр ло по но
сна на то што се ку ћа Вој во де Сте пе на ла зи баш на њи хо вој 

26 Од су ство раз вој ног тј. стра те шког пла на кул тур них и ту ри стич ких де
лат но сти сва ке оп шти не по на о соб, еви ден ти ра но је у из ве шта ји ма са 
свих шест ис тра жи ва них ло ка ци ја и 2006. го ди не – Из ве штај о ре а ли
за ци ји ак тив но сти про јек та „Стра те шки раз вој кул ту ре пред гра ђа”, За
вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, 2007. Та ко ђе, не до ста так оп ште 
стра те ги је раз во ја гра да, у окви ру ње стра те ги је раз во ја кул ту ре, па ди
вер си фи ко ва них раз вој них про је ка та сва ке по је ди не бе о град ске оп шти
не (раз ли чи ти при сту пи за град ске, при град ске, се о ске оп шти не и ,,не за
ви сне гра до ве” по пут Мла де нов ца, Ла за рев ца…) пре по зна то је као јед на 
од сла бо сти кул тур ног си сте ма гра да (Dra gi će vićŠe šić, M., Mi kić, H. i 
Jo vi čić, S. (2007) Stra teš ka ana li za be o grad skog si ste ma kul tu re, Be o grad: 
Zbor nik Fa kul te ta dram skih umet no sti 1112. str. 277318).
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те ритори ји и сто га же ли да је увр сти у сво ју кул тур ну по ну
ду и кул тур ну по ну ду гра да.27

Ста ту том Гра да из 2004. го ди не ни је би ла пред ви ђе на мо
гућ ност пла ни ра ња на ни воу град ских оп шти на, осим до но
ше ња ур ба ни стич ких пла но ва (члан 11, став 1, тач ка 18, став 
1, али не ја 1). На ред ни ста тут (2008) ме ђу по сло ве град ске 
оп шти не уво ди до но ше ње про гра ма и спро во ђе ње про је ка
та раз во ја град ске оп шти не (члан 77, став 1, тач ка 2), а Од
лу ком о про ме ни Ста ту та из 2010. го ди не („Сл. лист гра да 
Бе о гра да” 6/10), чла ну 77. у ста ву 1, до да је се и до но ше ње 
стра те ги ја од ло кал ног зна ча ја у скла ду са ак ти ма гра да. Ка
ко се ниг де не по ми ње пла ни ра ње у до ме ну кул ту ре28, та ко 
ни јед на град ска оп шти на у вре ме ис тра жи ва ња ни је има ла 
по се бан раз вој ни план ски ду го роч ни до ку мент (про грам, 
ак ци о ни план, стра те ги ју) ко ји се од но си на кул ту ру. Кул ту
ра је де ли мич но, или ин ди рект но би ла об у хва ће на углав ном 
две ма вр ста ма до ку ме на та: ло кал ним ак ци о ним пла но ви ма 
за мла де, као што је то слу чај у: Ла за рев цу, Обре нов цу, Зе
му ну, Во ждов цу (при мер ка ко пла ни ра ње на ни воу оп шти
на ди рект но про из и ла зи из Ста ту та Гра да, члан 77, став 1, 
тач ка 16), и стра те ги ја ма одр жи вог раз во ја или стра те шким 
пла но ви ма раз во ја у: Обре нов цу, Во ждов цу, Зве зда ри, Ра
ко ви ци, док је у Сур чи ну у вре ме спро во ђе ња ис тра жи ва ња 
би ла у то ку из ра да Стра те ги је одр жи вог раз во ја оп шти не, а 
у Зе му ну је кул ту ра још об у хва ће на и Страте ги јом раз во ја 
ту ри зма.29

Ме ђу тим, узи ма ју ћи у об зир да ни на ни воу гра да у вре ме 
ис тра жи ва ња, ни је по сто јао план ски до ку мент у кул ту ри, 

27 Да ова оп шти на при да је зна чај ту ри зму и ту ри стич кој по ну ди го во
ри то да је оп шти на Во ждо вац 2006. го ди не на ру чи ла сту ди ју раз во ја 
ту ри зма на оп шти ни – до ку мент ко ји је имао за циљ да омо гу ћи увид 
у по сто је ће ту ри стич ке ка па ци те те на Во ждов цу, ка ко би се на осно
ву по сто је ћег прав ног и нор ма тив ног окви ра раз во ја ту ри зма на на
ци о нал ном и европ ском ни воу са гле да ли при о ри те ти бу ду ћег раз во
ја ту ри зма на те ри то ри ји оп шти не Во ждо вац, а ко ји би до при не ли 
ве ћем бро ју ту ри стич ких по се ти ла ца, а ло кал ну за јед ни цу учи ни ли 
бо га ти јом и леп шом за жи вот. Сту ди ја раз во ја ту ри зма на оп шти
ни Во ждо вац, ау тор ки Ве сне Ђу кић Дој чи но вић и Ма је То до ро вић. 
http://www.go o gle.rs /ur l ?sa =t&rc t=j&q=&esrc=s&so ur ce=we b&cd
=1&ve d=0CB 4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lo gin cee.or g%2Ffi
le%2F13223%2Fli brary&ei=2WdyVI3QHsH3aMmpgbAB&usg=AFQjCN
Hpee6BU53DuTKGnkPFx90O0F0pw&bvm=bv.80185997,d.d2s. При сту
пље но ја ну а ра 2012.

28 У Ста ту ту је експли цит но по ме ну то да град ске оп шти не спро во де стра
те ги ју и ак ци о ни план по ли ти ке за мла де Гра да и да се, с тим у ве зи, 
до но си ак ци о ни план за мла де град ске оп шти не (члан 77, став 1, тач ка 
16).

29 Кул тур не по ли ти ке гра до ва Ср би је: Кул тур ни ре сур си гра да Бе о гра да, 
За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, 2012, стр. 18.
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он да је ра зу мљи во што оп шти на ма ни је ја сно на ко ји на чин 
уче ству ју у оства ри ва њу кул тур не по ли ти ке гра да. „Град
ска оп шти на спро во ди стра те шка до ку мен та Гра да, и не ма 
своја”, од го вор је оп шти не Ста ри град на ве ден у упит ни ку 
на пи та ње „Ко ја стра те шка до ку мен та по сто је на ни воу Ва
ше оп шти не?”. Ова кав од го вор мо же мо да ту ма чи мо ти ме 
што је у пи та њу цен трал на град ска оп шти на, на чи јој те ри
то ри ји се на ла зи нај ве ћи број уста но ва кул ту ре, па је мо гу ће 
да се ова оп шти на, ко ја чи ни је згро гра да, уства ри иден ти
фи ку је са гра дом Бе о гра дом.30 Ме ђу тим, на ве де ни при ме ри 
дру гих град ских оп шти на по ка зу ју да оп шти не ипак мо гу да 
има ју сво је стра те ги је, што је оп шти на Ста ри град по ка за ла 
и на соп стве ном при ме ру усво јив ши Стра те ги ју одр жи вог 
раз во ја у го ди ни по за вр шет ку ис тра жи ва ња (2012)31.

Тек 2011. го ди не усво је на је Стра те ги ја раз во ја гра да Бе о
гра да32 у ко јој се кул ту ра на ла зи у те мат ској обла сти Со ци
јал ни раз вој. Исте го ди не, по во дом кан ди да ту ре Бе о гра да за 
Европ ску пре сто ни цу кул ту ре, на стао је план ски до ку мент 
„Бе о град 2020”33 ко ји је об у хва тио пе ри од од де вет го ди
на. Кре и ра ње оба ова до ку мен та је из ла зи ло из вре мен ског 
окви ра ис тра жи ва ња, а и им пле мен та ци ја им је тек пред сто
ја ла. Али, на по ме ни мо то да је пла ни ра но да се про грам ски 
кон цепт „Бе о град 2020” ре а ли зу је, из ме ђу оста лог, и кроз 
стра те ги ју ин клу зив но сти ко ја под ра зу ме ва уче шће сва три 
сек то ра (јав ног, при ват ног и ци вил ног) и за јед нич ко де ло
ва ње свих 17 град ских оп шти на34. Парт не р ство је је дан од 

30 Овај наш за кљу чак и до во ђе ње у ве зу по зи ци ју оп шти не Ста ри град, 
упра во по твр ђу ју и сле де ћи на вод из по ме ну те стра те ги је: „За хва љу ју
ћи по ло жа ју, ова оп шти на под ра зу ме ва кул тур ноисто риј ски, ар хи тек
тон ски и еко ном ски епи цен тар Бе о гра да. Са мо име оп шти не, од ра жа ва 
уло гу Ста рог гра да у ду гом ми ле ни јум ском пе ри о ду на стан ка, ур ба ног, 
исто риј ског и еко ном ског ра ста и раз во ја” (стр. 3), као и „Фор ми ра на 
(ми сли се на пе ри од по сле Дру гог свет ског ра та, прим аут) број на пе ри
фер на на се ља отва ра ју ал тер на тив не функ ци о нал не цен тре али ста ро је
згро гра да је до до на шњег да на оста ло кул тур но је згро гра да Бе о гра да”, 
(стр. 5) http://www.sta ri grad.org .rs/Re po si tory/Fi les/Ar tic les/Fi le/Stra te gi
ja%20odr zi vog%20raz vo ja%20op sti ne%20Sta ri%20grad.pdf. При сту пље
но 12. де цем бра 2012.

31 http://www.sta ri grad.org .rs/Re po si tory/Fi les/Ar tic les/Fi le/Stra te gi ja%20odr
zi vog%20raz vo ja%20op sti ne%20Sta ri%20grad.pdf. При сту пље но 12. де
цем бра 2012.

32 http://www.be o grad.rs /dow nlo ad.php /do cu ments/SRGBpre dlog.pdf. При
сту пље но 12. де цем бра 2012.

33 http://www.be o grad2020.co m /pd f /be o grad2020na crtpro jek ta.pdf . При сту
пље но 10. но вем бра 2012.

34 Идеј ни про је кат Про грам кан ди да ту ре Гра да Бе о гра да за зва ње Европ
ске пре сто ни це кул ту ре 2020. го ди не; http://www.be o grad2020.co m /pd f /
be o grad2020na crtpro jek ta.pdf 
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кључ них ин стру ме на та са вре ме них кул тур них по ли ти ка35 
и под ра зу ме ва де фи ни са ње сми сла за јед нич ког де ло ва ња у 
са да шњо сти и у бу дућ но сти.36 Ти ме је отво рен про стор за 
унапређење сарадње на релацији Град – градске општине,  
као и међусобне сарадње градских општина (вер ти кал на и 
хо ри зон тал на коор ди на ци ја). 

У си ту а ци ји ка да не по сто је ду го роч ни ји пла но ви, ка да је 
Ста ту том до зво ље но, али не и оба ве зно пла ни ра ње, а уз то 
ни је екс пли цит но ре че но да то мо же би ти у обла сти кул ту ре, 
трет ман кул ту ре у оп шти на ма за ви си и од лич них ин те ре
со ва ња, афи ни те та и сен зи би ли са но сти и вр сти обра зо ва ња 
до но си ла ца од лу ка и по је ди на ца бли ских њи ма о че му смо 
за кљу чи ли на осно ву ин тер вјуа са пред став ни ци ма упра ва 
град ских оп шти на37. При ме ра ра ди, у оп шти на Сур чин ини
ци ја ти ве у до ме ну кул ту ре ма хом до ла зе од пред сед ни ка оп
шти не, ко ји је, пре ма ре чи ма на ше са го во р ни це у Сур чи ну, 
ини ци рао „Бој чин ско кул тур но ле то”, и ко ји и сам уче ству је 
у ор га ни за ци ји ове ма ни фе ста ци је. Ка ко нам је сам пред сед
ник ове оп шти не у не фор мал ном раз го во ру ре као, ова ма
ни фе ста ци ја је по кре ну та из же ље да „Сур чин бу де убу ду ће 
пре по зна тљив по кул ту ри, а не по не чем дру гом по че му је 
до са да био”. Ујед но, то је и је дан од рет ких при ме ра ка ко 
јед на град ска оп шти на кул ту ру ви ди као по тен ци јал и ко
ри сти у функ ци ји из град ње иден ти те та и по ве ћа њем атрак
тив но сти ове оп шти не. Наш ути сак је да су по ред Сур чи на 
кул ту ру као би тан по тен ци јал сво јих оп шти на ви де ле још 
и оп шти не Зве зда ра, Сав ски ве нац, Вра чар што се да ло за
кљу чи ти или из не ких при ме ра до бре прак се или по на чи ну 

35 Ђу кић, В. (2012) Др жа ва и кул ту ра: сту ди је са вре ме не кул тур не по ли
ти ке, Бе о град: Фа кул тет драм ских умет но сти  Ин сти тут за по зо ри ште, 
филм, ра дио и те ле ви зи ју, стр. 170.

36 Исто, стр. 171.
37 На ши са го во р ни ци би ли су: на чел ни ци/це  упра ва град ских оп шти на 

(Мла де но вац, Ла за ре вац, Сур чин, Со пот, Сав ски ве нац, Вра чар, Зе мун, 
Ба ра је во), чла но ви оп штин ских ве ћа за ду же них за кул ту ру и обра зо ва ње 
(Гроц ка, Но ви Бе о град), пред сед ни ца Ко ми си је за кул ту ру и обра зо ва
ње (Обре но вац), ше фи ца Про то ко ла Оп шти не (Во ждо вац), Шеф од се
ка за дру штве не де лат ност, Са мо стал ни струч ни са рад ник за кул ту ру 
и ту ри зам (Сав ски ве нац), шеф од се ка за обра зо ва ње, кул ту ру и спорт 
и шеф Оде ље ња за дру штве не де лат но сти (Зве зда ра), по моћ ник пред
сед ни ка оп шти не за кул ту ру (Па ли лу ла), ру ко во ди лац Оде ље ња за дру
штве не де лат но сти и Ви ши са рад ник у истом оде ље њу (Чу ка ри ца). На
и ме, при ли ком за ка зи ва ња по се та оп шти на ма ра ди оба вља ња усме них 
ин тер јвуа, пи сме но смо се обра ћа ли на чел ни ци ма/ам а упра ва град ских 
оп шти на ко ји су де ле ги ра ли са го вор ни ке. По треб но је на по ме ну ти да 
је ре а ли за ци ја овог де ла ис тра жи ва ња спро ве де но де ли мич но и то ком 
лет њих ме се ци, у се зо ни го ди шњих од мо ра, што зна чи да сви они ко ји 
су за ду же ни за кул ту ру при упра ва ма град ских оп шти на ни су би ли у то 
вре ме рас по ло жи ви.
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на ко ји су настоја ли да уре де и ор га ни зу ју ре сор кул ту ре у 
сво јој оп шти ни.

За кљу чак

Ис тра жи ва ње „Кул тур на по ли ти ка гра да Бе о гра да” по твр
ди ло је да су кул тур ни ре сур си на ни воу це лог гра да мно
го број ни у по гле ду кул тур не ин фра струк ту ре, људ ству, фи
нан си ја ма ко је се ула жу у про гра ме, опре ма ње, одр жа ва ње 
уста но ва, не по крет них кул тур них до ба ра, по др шку умет ни
ци ма, и свим дру гим обла сти ма кул тур не по ли ти ке сход но 
над ле жно сти ма Град ског се кре та ри ја та за кул ту ру. Ме ђу
тим, ка да се ре сур си са гле да ју по је ди нач но по оп шти на ма, 
по ка зу ју већ дру га чи ју си ту а ци ју. Сва ка оп шти на рас по ла
же од ре ђе ним ре сур си ма, али су они не јед на ки, не до вољ но 
ис ко ри шће ни, по не где чак не до вољ ни. По ре ђе ње по да та ка 
ве за них за бе о град ске оп шти не, по ка зу је раз ли ку не са мо 
по бро ју ста нов ни ка, по вр ши ни, по ви си ни бу џе та, већ и 
по бро ју уста но ва кул ту ре на сво јим те ри то ри ји ма ко ји ма 
су осни ва чи или оним чи ји су осни ва чи дру ги ни вои вла сти 
(Град, Ре пу бли ка), бро ју удру же ња у кул ту ри, бро ју не по
крет них кул тур них до ба ра на сво јим те ри то ри ја ма. Кул тур
на ин фра струк ту ра не рав но мер но је за сту пље на због че га 
оп шти не има ју и не јед на ке шан се за раз вој кул тур ног жи
во та и кул тур ни раз вој, на шта сва ка ко ути че и уда ље ност, 
од но сно бли зи на цен тру гра да, јер су цен трал не оп шти не у 
пред но сти у од но су на оне уда ље ни је.

Ако је 2006. го ди не кон ста то ва но да не ко ли ко град ских 
оп шти на гра ви ти ра ка ус по ста вља њу пот пу ног ин сти ту
ци о нал ног си сте ма у кул ту ри – Ста ри град, Сав ски ве нац, 
Вра чар, Зве зда ра,38 он да мо же мо да ка же мо да се тај тренд 
на ста вио и про ши рио на дру ге оп шти не, јер је од та да још 
три град ске оп шти не осно ва ло уста но ву кул ту ре. Ве ћи на 
оп шти на ко ри сти мо гућ но сти ко је су да те Ста ту том гра да да 
осни ва уста но ве кул ту ре, да је по др шку ма ни фе ста ци ја ма и 
про јек ти ма удру же ња гра ђа на у кул ту ри. Све то им пли ци ра 
и до но ше ње од лу ка у ве зи са осни ва њем, фи нан си ра њем, 
за по шља ва њем и име но ва њем управ них струк ту ра уста но
ва (ка дров ска по ли ти ка), до де љи ва њем на гра да39, што значи 

38 Dra gi će vićŠe šić, M., Mi kić, H. i Jo vi čić, S. (2007) Stra teš ka ana li za 
beograd skog si ste ma kul tu re, Be o grad: Zbor nik Fa kul te ta dram skih umet no
sti 1112, str. 300.

39 Oп шти на Чу ка ри ца ис так ну тим умет ни ци ма са Чу ка ри це до де љу је 
на гра ду „Ма ти ја Бан”, а „Де ре ти ну на гра ду” за нај бо љи но ви ро ман, 
док оп шти на Сав ски ве нац у са рад њи са Фон дом „Иси до ра Се ку лић” 
по је дин ци ма за успе шно књи жев но де ло до де љу је на гра ду „Иси до ра 
Секулић”.
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да све оне има ју на рас по ла га њу и ко ри сте ин стру мен те 
кул тур не по ли ти ке. Кул тур ну по ли ти ку је мо гу ће схва ти ти 
упра во као низ ме ра и ак тив но сти за чи ју ре а ли за ци ју је по
треб но при ме ни ти раз ли чи те ин стру мен те.40 Ти ме је мо гу ће 
ма пи ра ти још је дан ло кал ни ни во кул тур не по ли ти ке – ни во 
град ских оп шти на. С об зи ром на то да је од лу чи ва ње основ
ни пот про цес ме наџ мен та, од но сно упра вља ња, а по не кад 
се с њим и из јед на ча ва, мо же мо ре ћи да град ске оп шти не 
на од ре ђе ни на чин мо гу да упра вља ју кул тур ним раз во јем 
на сво јим те ри то ри ја ма, али оне то не чи не план ски ду го
роч но. Ме ђу тим, за во ђе ње кул тур не по ли ти ке по треб ни су 
по литич ки, прав ни и фи нан сиј ски ау то ри тет,41 а ка да је реч 
о фи нан сиј ском ау то ри те ту, по сто ји огра ни че ње, јер град
ске оп шти не ни су фи нан сиј ски ау то ном не. Функ ци о ни са
ње гра да као ве ли ког цен тра ли зо ва ног си сте ма, по го то во 
по пи та њу фи нан си ра ња оте жа ва град ским оп шти на ма чак 
и спро во ђе ње ста ту том од ре ђе них по сло ва из над ле жно сти 
гра да, што ни је сти му ла тив но за раз ви ја ње но вих мо гућ но
сти и ини ци ја ти ва у кул ту ри.

Са гле да на као це ли на, кул ту ра у гра ду Бе о гра ду функ ци о
ни ше у ви ду па ра лел них кул тур них си сте ма (цен трал ног и 
ни жих под си сте ма) ко ји, осим у за кон ском сми слу, ни су кон
цеп циј ски уса гла ше ни ни ти ме ђу са мим оп шти на ма, ни ти 
са град ским ни во ом, са ко јим по пи та њу кул ту ре не оства
ру ју (ве ће) ин тер ак ци је. Уме сто да оп шти не бу ду подршка 
и парт не ри Град ском се кре та ри ја ту за кул ту ру у до но ше њу 
и спро во ђе њу од лу ка и обрат но, а град ске уста но ве парт
не ри оп шти на ма на ко ји ма се на ла зе (по го то во у уда ље ни
јим оп шти на ма), при су тан је од ре ђе ни вид „суревњивости” 
између установа чи ји су осни вач различити нивои власти. 
У та квој си ту а ци ји и ни је за оче ки ва ти да се оства ри ко хе
зи ја у кул тур ној по ли ти ци на ни воу це лог гра да, по го то во 
ни је мо гу ће без дугорочног пла ни ра ња ко је би омо гу ћи ло 
да се ре сур си аде кват ни је ис ко ри сте и ујед но град ским оп
шти на ма да ло ја сну сли ку о то ме ка ко пружају свој до при
нос кул тур ној по ли ти ци гра да. Непостојање дугорочног 
планирања, те критеријума одлучивања отвара простор да 
субјективни ставови и мишљења појединаца имају утицај 
приликом доношења одлука од значаја за културу.

Си ту а ци ја на ни воу гра да Бе о гра да и што се ти че од но са 
Град – град ске оп шти не, као и ме ђу соб ног од но са град ских 
оп шти на, у пот пу но сти од го ва ра на ци о нал ном кон тек сту 
кога карактерише недовољна и неадекватна координација 

40 Ђу кић, В. нав. дело, стр. 171.
41 Исто, стр. 24.
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различитих нивоа власти42. Уз то по питању одабира области 
управљања за које су креирани и усвојени стратешки 
документи, из ра же н је ве ли ки ути ца ј ре пу блич ког на ло кал
ни ниво власти, тако да је непостојање на ци о нал не стра те
ги је раз во ја кул ту ре пра ћен из о ста нком ло кал них пла но ва 
раз во ја кул ту ре.43 При том За кон о кул ту ри (2009) тек је 
био сту пио на сна гу у го ди ни с ко јом се пе ри од об у хва ћен 
истражи ва њем за вр ша вао.

Ис тра жи ва ње „Кул тур на по ли ти ка гра да Бе о гра да” је за бе
ле жи ла си ту а ци ју у гра ду Бе о гра ду и град ским оп шти на ма 
за кључ но са 2010. го ди ном, да ју ћи мо гућ ност да се на осно
ву ње га пра те бу ду ће про ме не и то ко ви кул тур не по ли ти ке  
града Бе о гра да.
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Аbstract

The text is based on a research „Cultural policy of the City of Belgrade“ 
of the Centre for Study in Cultural Development carried out in 2011. 
During research, active stakeholders in the culture of the city of 
Belgrade were mapped and data were collected about their elementary 
resources in the period 2008 – 2010. The City of Belgrade consists 
of 17 municipalities which were entrusted with the culturerelated 
competences in the Statute of the City of Belgrade adopted in 2008. 
The Statute has defined the cultural policy of the City of Belgrade 
from the perspective of its municipalities and the text deals with the 
question if and in which manner the provisions of this Statute are 
operational in practice. The situation is analyzed by examination of the 
cultural infrastucture, the key decision makers on the municipal level, 
financing of the cultural operations and planning and cooperation of the 

metropolitan municipalities with the City.
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