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КУЛТУРНИОБРАЗАЦИ 
ДОСТИГНУТИСТЕПЕН 

ДЕМОКРАТИЈЕУСРБИЈИ
Сажетак: Овај рад се ба ви про у ча ва њем фак то ра ко ји су ути ца ли 
на од нос из ме ђу по сто је ћег кул тур ног обра сца и ни воа раз ви је но
сти де мо кра ти је у Ср би ји, и фе но ме на ко ји су кључ ни за по јам 
и функ ци о ни са ње де мо кра ти је. Раз у ме ва ње од но са де мо кра ти је и 
кул ту ре мо же по мо ћи у до но ше њу од лу ка ко је би има ле ути ца ја у 
овој обла сти. Де мо кра ти ја је реч ко ју че сто чу је мо и упо тре бља
ва мо а да се при то ме за бо ра вља да де мо кра ти ја по чи ва на раз
во ју кул ту ре, та ко да да нас „de fac to” де мо кра ти ја по сто ји са мо 
фор мал но и де кла ра тив но, јер без су штин ског ути ца ја кул ту ре 
не ма ни де мо кра ти је. У ери ма сов не по тро шње и ма сов не ко му ни
ка ци је, обе ле же ној опа да њем или не стан ком ве ли ких иде ја и иде о
ло ги ја, де си ла се про ме на вред но сне ди мен зи је кул ту ре. Кул ту ра је 
пред о дре ђе на про ме на ма ко је мо гу би ти узро ко ва не дру штве ним 
до га ђа ји ма, ино ва ци ја ма и дру гим ути ца ји ма у дру штву. Основ
ни про блем не до вољ ног раз во ја кул ту ре у Ср би ји ни је тех но ло шке 
при ро де, то ни су ве ли ке ко ли чи не угљенди ок си да, гло бал но за гре
ва ње, от пад, то су симп то ми про бле ма. Про блем је сте у кул ту ри  
и у на чи ну раз ми шља ња.

Кључне речи: де мо кра ти ја, кул ту ра, ин сти ту ци је, кон цепт 
разво ја

Осамнаестгодинанаконзапочињањадемократскихпроме
на, Србија још увек нема развијено демократско друштво
нити развијене институције демократског система.Све то
протекло време, процесу консолидовања демократије сна
жнојебиосупростављенперсонализованодносполитичке
културеинетолеранција.

ХАСИБАХРУСТИЋ
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Политичкифакторјенајзначајнијииимапресуднуулогута
кодајеcon di tio si ne qua nonза,несамонесметаноодвијање
свихдруштвенихреформиуциљуизградњедемократског
друштва,већизањиховоотпочињање.Акојетајусловис
пуњенмогућа је трансформација системакоји се садола
скомнавластдемократскихснагадоданаснијепроменио.
Сапроцесомтранзиције,падпроизводњеудруженсапора
стомнезапослености,допринеојеповећањусиромаштваи
социјалненеправде,аглавниизазовипосталисукорупција,
криминалинеодговарајућаулогадржаве.

Последњихдеценијасредстванамењеназакултуруубуџе
туСрбијебележекатастрофалнонискоучешћекојејеиспод
нултогпроцента.1Уусловимаоскуднихсредставазафинан
сирањекултуреубуџетуСрбије,свекомпонентеифункције
културногживотасупогођене:одинфраструктуреифунк
ционисањакултурнихинститутуцијаинеопходнеопремље
ностидофинансирањакултурнихинституција,одприступа
културнимдобримаиуслугамадоменталитетаипонашања
ууправљањууобластикултуре,укључујућиирадониху
креативној индустрији, едукативни потенцијал, културне
креације, људске ресурсе културног система и структуру
културнихрадника.2

У фокусу овог рада превсходно је утицај јавног, односно
државногсекторанакултуруизразлогаштојеудруштвуу
развојукаквојеСрбија,невладин,односноцивилниипри
ватнисекторкојиделујеуобластикултуре,типичномањи
ипообимуипозначају,такодајењиховутицајнапроцес
доношењаодлукаикреирањакултурнихполитиказанемар
љив. Узрок овом мањем утицају невладиног и приватног
сектора јеунедостаткусредставазареализацијуњихових
пројекатачијефинансирањезависиодрезултатанаконкон
курисања у Министарству културе и информисања. Ово
ме је неопходно додати и то да се организације цивилног
друштвауСрбијинајчешћебавевизуелнимуметностима,а
утицајнавизуелнусценуимајуонекојепоседујуизложбене
игалеријскепросторе.

1 Видети: Закон о буџету РепубликеСрбије за 2017. годину,Слу жбе ни 
гла сник Ре пу бли ке Ср би је,бр.99/2016;ЗаконобуџетуРепубликеСрбије
за2016.годину,Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је,бр.103/2015;идр.

2 Moldoveanu,M.andValeriu,I.F.(2011)The Im pact of The Eco no mic Cri sis 
on Cul tu re,Reviewof18GeneralManagement(Volume14.Issue2.2011),
pp.1535.
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Ста ње кул ту ре у тран зи ци ји –  
из со ци ја ли стич ке у тр жи шно  

ори јен ти са ну при вре ду

Транзиција из социјалистичке у тржишно оријентисану
привредууСрбији јесуштинскипочела2001.године.На
кондемократскихпромена2001.годинезапочетереформе
суукључивалеинституционалнуреформу,либерализацију
трговинеиприватизацију,каоиприлагођавањеекономске
политикетржишнојпривреди.Чињеницаједасеупроцес
транзицијеушлостихијски,безјасноутврђеногредоследа
реформи и динамике промена, без нове развојне филозо
фијеипримеренестратегијеразвоја,којабибилаосноваза
вођењеконзистентнемакроекономскеиразвојнеполитике.
Недостатакјаснихиопштеприхваћенихстратешкихправа
цауостваривањуразвојногпроцесабиојетесноповезанса
неолибералнимприступом.

У сиромашним друштвима, какво је Србија, однос према
демократијиусловљенјеувеликојмериуверењимаграђа
наоразвојним,економскимучинцимаполитичкогрежима
на власти. Социјални консензус око концепта развоја ни
је био у сагласности са нивоомдемократске конституције
друштва.Одсуство јасног и кохерентног концепта развоја
логично једовелодонезадовољствафункционисањемин
ституцијаинеповерењаграђанаудржаву.Радисезаправоо
томеданиједошлодотрансформацијеполитичкогсистема
из партијске државе у државу владавине права.Србија се
налазиунепромењеномпродуженомстањуукојемвлада
јућиполитичкикартелпоседуједржавуирасподељујена
ционалнидоходакпопринципуполитичкелојалности,кроз
систем деобе политичког плена. Без демонтирања партиј
ске државе,Србија ће и даље бити талац нестручности и
одсустваполитичкогморала.

Србијајеуследспоростиуреформамаостварилаограничен
напредакууспостављањуфункционалнетржишнепривре
де.3Незапосленост,сиромаштвоинизакживотнистандард
суозбиљниекономски, социјалнииразвојнипроблемиса
којимсесуочаваСрбија.4

3 Видети:CommunicationfromtheCommissiontotheEuropeanParliament,
theCouncil,theEuropeanEconomicandSocialCommitteeandtheCommit
teeandtheCommitteeoftheRegions,CommunicationonEUEnlargement
Policy,EuropeanCommission,Brussels,9.11.2016COM(2016)715final
2016.

4 Исто;AcredibleenlargementperspectiveforandenhancedEUengagement
withtheWesternBalkans(6.2.2018COM(2018)65final),Strasbourg,Eu
ropeanCommission.
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Гломазан државни сектор са мноштвом државних органа,
кабинета,функцијаифункционера,фондова,агенцијаиин
ститутапредстављасекаонеопходан.Натајначинседржа
видајеулогакојаодговараприватниминтересимапоједина
ца,чимеседевалвирајавниинтерес.Затојенужноизврши
тирационализацијубројаивеличинебуџетскихкорисника
на начин да расположивост буџетских средстава одговара
реалнимпотребама.

Једанодкључнихузрокамакроекономскенестабилностије
нереформисанјавнисектор.Јавнапредузећанајвећимделом
јошувекнисуприватизована,какобисеуовуобластуве
ласлободнаконкуренцијакојабидонеланижеценеибољу
услугу.Монополскапредузећамногокоштајусвакогграђа
нина,крозвисокеценеилошеуслуге,алиикрозвисокепо
резефинансирањемвишказапосленихрадникаутимпред
узећима.Узто,јавнапредузећадодатносупленполитичких
партијанавластиштојеједанодузрокакорупције.

Наосновусагледавањакритеријумафискалнеконвергенци
јеСрбијепремаЕвропскојунији(ЕУ),можесезакључити
даСрбијајошувекнијенатомстепенуразвојадабимогла
одолети конкурентским притисцима из ЕУ.Пре свега, ре
шавањупроблемафинансирањапензијскогиздравственог
осигурањаипостизањупривреднограстауциљуповећања
запослености.

Реформесеспроводеспоро,нијепостигнутавладавинапра
ванитипостојиодлучностуборбипротивкорупције,упр
кос најављеној борби против корупције.5 Непримењивање
уговора је и даље распрострањено услед дуготрајне про
цедуреудоношењусудскиходлукаивеликогзаостајањау
областиправосуђа.Недостатакправнесигурностиупогле
дуимовинскихправаималисунегативанутицајнаповећа
њепословања.Одлагањаинеприменасудскиходлукаико
рупцијапоткопавајуповерењеуправнисистемиспречавају
инвестирањеувећемобиму.

Борба са корупцијом је тешка али есенцијална и захтева
независнуулогусуда,институцијеодповерења,иоспосо
бљеноособље.Злоупотребавластииовлашћењајављасеу
разнимоблицима.Најочигледнијипримерјекадаодређене
политичкегрупеипојединцинавластиделујууправцуда
обезбедесопственимонопол,нелојалнуконкуренцију,иde 
fac toспречавајупредузимањесуштинскихпроменасистема.
Притоме,некеизменезаконодавнерегулативепредстављају

5 Видети:CommissionStafWorkingDocumentEconomicReformProgram
meofSerbia(20172019)CommissionAssessment(21.4.2017SWD(2017)
142final),Brussels,EuropeanCommission.
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секаореформске, а суштинскисе задржавастарисистем.
Свака критикаопостигнутимрезултатима, оценаилими
шљење неистомишљеника оштро се напада јер владајуће
политичкепартијеимају контролунадмедијима. Једанод
главнихизазовауСрбијисвакакојеборбапротивкорупције
иинституционалнареформа.Србијајена77.местуналисти
земаљапомерењукорупцијеу2017.годиниодукупно180
земаља,штоговориоизузетновеликомобимукорупцијеу
српскомдруштву.6Gros so mo do,остваренјемалинапредаку
борбипротивкорупције,организованогкриминалаипрања
новца,којисуидаљеозбиљанпроблем.Правоснажнепре
судеуслучајевимакорупцијесуретке,бројпокренутихис
трагаиизреченихпресудауслучајевимапрањановцаостао
јемали.Проблемкриминализацијеизакаснелетранзиције
српскогдруштвајеважнапрепрекамодернизације.

Уследсвихпостојећихпроблемаинепромењеногполитич
когидруштвеног системауСрбији видљив јенедостатак
инвестиција у свим областима културног стваралаштва:
креацији, продукцији, дистрибуцији, промоцији, тржишту
културе.Несумњиво је да је култура једнаоднајбитнијих
карактеристикаљудскогделовањаидруштвауопште.Ме
ђутим, у еримасовнепотрошње, комуникације и културе,
обележенојнестанкомвеликихидејаиидеологија,десиосе
губитаквредноснедимензијекултуре.7

Заправо,заборављаседадемократијапочиванаразвојукул
туре,такодаданасde fac toдемократијасуштинскипостоји
самоформалноидекларативно,јербезсуштинскогутицаја
културенеманидемократије.8Задатаксавременекултурне
политике је да, пре свега, обезбедифинансијску подршку
институцијама као што су музеји, галерије, позоришта, и
др.,дабринеоуметностииокултурнојбаштини.9Непосто
јикултурнастратегијанитиприоритетикултурнеполитике.
Заштаипротивкојихвредностиукултурисерасправља.
Уколиконепостојикултурнаполитиканитициљапоготово

6 Corruption Perceptions Index 2017 (21 February 2018), Surveys, Berlin,
TransparencyInternational,TheGlobalCoalitionagainstCorruption.

7 Миливојевић, Т. (2012) Култура и срећа, Кул ту ра, бр. 137, Београд,
Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.510,2831.

8 Hrustić,H.(2014)Svetskaekonomskakrizaikultura,Kul tu ra po li sa,br.14,
godinaXI,NoviSad,str.336351.

9 Видети: Trozbi, D. (2012) Eko no mi ka kul tur ne po li ti ke, Beograd, Clio;
Inkei,P.(2010)The ef ects of the eco no mic cri sis on cul tu re,TheBudapest
Observatory,CultureWatchEuropeconferenceon67September2010,Cul
tureandthePoliciesofChange,Brussels,EESCHeadquarters,Councilof
Europe.
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мерекојебидопринелекултурнoмразвоју,тајпроблемсене
тичесамотренутног,већибудућегстања.

Историјскиицивилизацијски,анесамогеографски,Срби
јајеевропсказемљаиевропскодруштво.Такавњенха би
туснеможесеоспоритинитигатребапосебнодоказивати.
ОкренутостСрбијекаевропскиминтеграцијамајеприродна
консеквенцадакаослободнанацијаобновииревитализује
својевропскиидентитет.ОтудајеитежњаСрбиједапоста
нечланицаЕУопредељењекојејепревасходноисторијско,
анесамополитичкиутемељено.10

Уло га по ве ре ња у ин сти ту ци је др жа ве

Поверење грађана у институције државе изузетно је ва
жноуодносунаразнеобластиразвоја.Поверењејеосно
вауспешностиреформиикључнаједетерминантахуманог
и економског развоја једне државе. Теоријске и емпириј
ске анализе, нарочито у радовима Андреа Сапира (Andre
Sapír),ЏонаХеливела (JohnHelliwell) и РобертаПатнама
(RobertPutnam),показујудависокнивоповерењаграђана
удржавнеинституцијечинимногеаспектеживотапродук
тивнијим.11 Генералноговорећи,поверењебисемоглоде
финисати као поузданост грађана у државне институције.
Но,тонијесамосубјективнаперцепција,већвишеодтога:
поверењесеможесматратикључнимпокретачемпрогреса
уоквиру једногдруштва.Често јеудруженосаконцептом
социјалногкапитала,такодајенеколикоауторафокусирало
поверењекаоважнудетерминантуекономскогидруштве
ног развоја, а поготово као неодвојив елемент изучавања
социјалногкапиталаиблагостањаљуди.12

Нивоповерењаграђанаудржавнеинституције,односнони
закнивокорупцијеважанјепоказатељсоцијалногкапитала,

10Hrustić,H.(2011)UticajSvetskefinansijskekrizenameđunarodneodnose,
Pra vo i druš tvo,Beograd,Službeniglasnik,br.4/2011,str.6783.

11Видети:Sapír,A.(9September2005)Glo ba li sa tion and the Re form of Eu ro
pean So cial Mo dels,BackgrounddocumentforthepresentationatECOFIN
InformalMeetinginManchester;Helliwell,J.F.andPutnam,R.(2004),The
socialcontextofwellbeing,Phil Trans R. Soc Lon,B359,рр.143546.

12Видети:Luhmann,N. (1979)Trust and Po wer,NewYork: JohnWiley&
Sons;Gambetta,D.CanWeTrustTrust?, in:Trust: Ma king and Bre a king 
Co o pe ra ti ve Re la ti ons,ed. Gambetta,D.(2000),BasilBlackwell,University
ofOxford;Putnam,D.R.(March,1993)TheProsperousCommunity:Social
CapitalandPublicLife,The Ame ri can Pro spect,Vol.4,No.13,p.3542;
Fukuyama,F.(2000)So cial Ca pi tal and Ci vil So ci ety,IMFWorkingPapers
No.74,March,IMF;Knack,S.andKeefer,P.(1997)DoesSocialCapital
Have aPayof?ACrossCountry Investigation,The Qu ar terly Jo ur nal of 
Eco no mics,Vol.112,No.4,p.5188,November,MITPress;и:LaPorta,R.,
LopezdeSilanes,F.,Shleifera,А.andVishny,R.(1996)Trust in lar ge or ga
ni za tion,NBERWorkingPapers,No.5864,NBER,Cambridge,MA.
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ависокнивоповерењасматрасефакторомкојијачаеконом
скирастисоцијалноблагостање.Безсумње,постојикоре
лацијаизмеђуповерења грађанаирелевантнихкатегорија
прогресаудруштву,попутекономскограста,висинеживот
ног стандарда грађана и кредибилитета власти.Поверење
јенеопходно,јерпобољшавасоцијалнуиполитичкуинтер
акцију.Патнам дефинише социјални капитал као каракте
ристикудруштвеногживота, такодаомогућаваучесници
мадазаједноделујуефикасниједабипостиглизаједничке
циљеве.13Намакронивоу,поверењесеex pli ci te односина
поузданостинституцијадалисуграђанизадовољниилине
задовољнињиховим радоми ефектима текуће политике.14
Збогнискогнивоаповерењаграђанаудржавнеинституци
је,чакидасеодвијареформаполитичкогипривредногси
стема,онаper se, уСрбијинебимногонизначилајерузтај
системнесметанопаралелнофункционишусиваекономија
икорупција.

Из бор кул тур ног обра сца раз во ја

Досадашњи процес транзиције у Србији био је тесно по
везан са неолибералним приступом. Интересовање за де
финисањеразвојних стратегија оживело је текпоследњих
година,алијошувекнепостојисагласностоизборукултур
ногобрасцаразвоја.Србијајејошувектрусно,политички
нестабилнодруштвоизложеноподеламаиконфликтима.

СвакоммогућемодговорунапитањекудаидеСрбија, прет
ходипитање–гдејесада,односнотестирањенивоаразвоја
демократије, демократских актера, процеса и институци
јауСрбији,далисевишепартијскаутакмицазапозицију
власти одвија под унапред познатим и релативно равно
правнимусловима,далијеопозиција„осуђена”настално
губљењеизбораиизборнедемократије.Недовољноразви
јенамедијскарегулативаинеравноправанприступмедији
масупретпоставкаферизбора.Основнисмисаополитичке
одговорностиједавластодговаранапотребеиочекивања
грађана–гласача.

13Саовомдефиницијомсу се сагласилиидруги ауторипопутАлесине
иЛаФераре(2002).Например,ПатнамтврдидауИталијиблизудве
деценијеуспехвластизависивеликимделомодповезаностиграђанаса
изабранимпредставницимавласти.Видети:Putnam,D.R.(March1993)
TheProsperousCommunity:SocialCapitalandPublicLife,The Ame ri can 
Pro spect,Vol.4,No.13,p.3542.

14Видети: Blind, P. K. (June 2007) Bu il ding Trust in Go vern ment in the 
TwentyFirst Cen tury: Re vi ew of Li te ra tu re and Emer ging Is su es,Paperpre
sentedatthe7thGlobalForumonReinventingGovernment,BuildingTrust
inGovernment,Vienna.
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Ограничења у раду су присутна и у институцијама попут
омбудсмана, повереника за информације од јавног значаја
и антикорупцијским телима и агенцијама. Нетолеранција
и неспремност за дијалог, наизменично западање у стање
сталнихрегионалнихконфликатамогуселечитисамоде
мократскомграђанскомполитичкомпартиципацијомикул
туром.Тиме, у недостатку демократије она није нимогла
дадопринесеразвојукултуре,иобрнуто,јерувредносном
систему друштване постоји норма да се демократијажи
ви као облик свакодневног живота. Недостатак демократ
ске традиције је у корелацији сапојединачнимобрасцима
државнетворевине,институционалнимнаслеђемауторита
ризма,алисвакакодаупротекломпериодунијеиспољена
тежњадасеуспоставивладавинаправа.Економскепроме
неизведенелиберализацијомпокренулесуприватизацијуи
продајудржавнеимовине,накончегајеуследилапрвобит
наакумулацијатајкунскогкапиталауместоочекиванедемо
кратизације,учврстилесуауторитарнувладавинууоквиру
јакихвезавласти,бизнисаибанака,удаљавајућисетимеод
грађана.Реалнасликастањадосадајебиладајеекономија
у служби владајућег режима и нових елита,што је најве
ћапрепреказамодеранаспектцивилногдруштваиразвој
демократијеикултуре.

СтратешкиприоритетСрбијеједапостанечланицаЕУ,као
најважнијој европској интеграцији. Потписивањем Спо
разумао стабилизацијиипридруживању (ССП),у априлу
2008. годинепрвипут јеформализованаинституционална
сарадњасаЕУиСрбијаучествујеупроцесустабилизаци
јеипридруживања.ВажнаобавезакојујеСрбијапреузела
потписивањемтогспоразумајестеусклађивањепрописаса
правним тековинама ЕУ (ac qu is com mu ni ta i re), као и њи
ховадоследнапримена.15Усвајањеоквиразапреговореса
СрбијомоприступањуЕУпотврђенојеодстранеСаветаЕУ
2014.годинеизапочињањанормализацијеодносаСрбијеса
Косовом.

Наиме,почетакприменеССПодстранеСрбијекоракјена
европскомпутукауређенијемистабилнијемдруштву,ко
јимјеистовременозапочеоипроцесизвештавањаодстране

15Видети: Споразум о стабилизацији и придруживању,Слу жбе ни лист 
РС, Београд, бр. 83/2008. (The Stabilisation andAssociationAgreement
betweentheEUandSerbia–SAA).Споразумостабилизацијиипридру
живањуступиојенаснагу1.септембра2013.године.СадржајСпоразу
мајетипскизасвеземљекојесугапотписале,обухватабројнеобласти
–политичкидијалог,политикусарадње,регионалнусарадњу,слободу
кретањаљуди,услугаироба,усклађивањенационалногзаконодавства
саac qu is com mu ni ta i re,финансијскупомоћисарадњу,идр.Саставни
деловиСпоразумасуиодређенианексиипротоколи.
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ЕУоиспуњеностиусловазапридруживањеиоспровођењу
реформинеопходних за европскуинтеграцију.Прилагођа
вањеСрбијенапутукаЕУподразумеваиспуњавањеусло
ва у погледу тржишне отворености, извозне оријентације
идругихпредвиђенихстандардакоје јеутврдилаЕУ,како
економских(куповнамоћ,стопапривреднограста,извозу
ЕУи увоз изЕУ, стопа инфлације, стопа незапослености,
јавна потрошња, инвестиције и др.), тако и неекономских
(политичка стабилност, демократизација, либерализација
и институционализација друштва, савремена инстутуцио
налнаинфраструктурнаизграђеност,безбедност,сигурност
страних улагања, поштовање еколошких стандарда, соци
јалнихстандарда,ефикасностправногсистема,поштовање
људскихправа,идр.).Кључниизазовисакојимасесусреће
Србија су владавина права, нарочито реформа правосуђа,
борба са корупцијом и борба са организованим кримина
лом,реформајавнеуправе,независносткључнихинститу
ција,слободамедија,антидискриминационозаконодавство
изаштитамањина.

Кул ту ра и тр жи ште

Задатаксавременекултурнеполитикеједа,пресвега,обез
бедифинансијскуподршкуинституцијама каошто суму
зеји,галерије,позоришта,идр.,дабринеоуметностиио
културнојбаштинистимштојеосновнипредусловзауспе
шновођењекултурнеполитикепосталоподједнаковажно
ипознавањеодносаизмеђуекономијеикултурнихвредно
сти.16Нарочитојеупрошломвекудошлодопорастаинте
ресовањазакреативнеиндустријезбогњиховогутицајана
економскудинамичност,штојеутицалоинадругачијууло
гукултурнеполитике.17

Култура је такође део тржишногмеханизма деловања, та
кодаједошлодоизвеснерелативизацијеирастегљивости
појмакултура,поистовећењесветакултуресасветомпотро
шње.Gros so mo do,тржишнимеханизамделовањаинкорпо
риранукултуридовеоједоекономскогпоимањавредности
укултури.Свечешћесемогучутимишљењадакултурне
институцијеморајубитифинансијскисамоодрживе,идасе
музеји,позоришта,уметничкегалеријеугасеаконемогуда
сефинансирајуодпродајеулазница,уосновидабикултуру
каоједнуформупроизводњетребалопрепустититржишту.18

16Trozbi,D.(2012)Eko no mi ka kul tur ne politikе,Beograd,Clio,str.108127
17Hrustić,H.(2014)Svetskaekonomskakrizaikultura,Kul tu ra po li sabr.14,

godinaXI,NoviSad,str.336351.
18Nikolić,Č.V.Kulturniidentitetipolitičkastrategija,Književnostudobakri

ze,u:Druš tve ne kri ze i (srp ska) knji žev nost i kul tu ra,priredili:Bošković,D.i
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ЈосипРатцингер(Jo seph Rat zin ger –Be ne dikt XVI.)укњизи
Кр шћан ство и кри за кул ту раистичесукобцивилизацијаи
култура,идасеуЕвропииуопштенаЗападуразвилакул
туракојајерадикалнаконтрадикцијанесамохришћанству,
него уопште религијским традицијама човечанства.19Сво
ђењемзначењакултуреутржишнеоквиреимаргинализа
цијомњеневредноснекомпоненте,потврђујесеикризаи
очигледноједапостојиконтрастизмеђуразвојакултуреи
цивилизације.20Уданашњемсветупорастаразнихекстре
мизама, варварстава, ратова, дивљања крупног капитала,
јаза између пауперизоване већине и неодговорне мањине
ултрабогаташа, уништавања екосистема, заборавља се да
демократија почива на развоју културе. Зато није ни чудо
штосуекономска,социјалнаикултурнаправасистематски
занемаривана,пресвега,јерсесматралодаонастварноне
могу ништа значајно понудити свету испуњеном великим
сиромаштвоминеједнакошћу.

О уло зи кул ту ре – про блем је сте у кул ту ри

Културајепредодређенапроменамакојемогудабудуузро
кованедруштвенимдогађајима,иновацијамаидругимути
цајима.Историјапоказуједасесвременомувекпојављује
демократијаинашепоимањедруштвазаправопредставља
кретањенапредпремадемократијикојајекрајњидруштве
нициљ.Усуштини,проблемјестеукултури.Затомерекоје
државапредузимаилибитребалодапредузимаимајуисто
ријскикарактер,јерозначавајупуткабудућности.Важноје
какоћекултурасасвимњенимвредноснимутицајимапре
живетиуовомпрелазномпериодуидалићекултураимати
утицајуовимисторијскимтрансформацијамаакосеразуме
каоразвојнакатегорија.

Културни радници не би требало да буду посматрачи јер
имају одговорност. Као што су друштвени покрети ши
ром света прокламовали идеале солидарности, једнако
сти и демократије, удруживање у култури и интерактивна
партиципацијајенеопходна.Људинисуинетребадабуду
пасивниконзументикултуре.21

Anđelković,M.(2011),Kragujevac,Filološkoumetničkifakultet,str.4964.
19Ratzinger,J.(2008)Krš ćan stvo i kri za kul tu ra,BibliotekaFIDES38,Split:

Verbum,str.220.
20Velkley,R.(2002)The Ten sion in the Be a u ti ful: On Cul tu re and Ci vi li za tion 

in Ro us se au and Ger man Phi lo soph,BeingafterRousseau:Philosophyand
CultureinQuestion,TheUniversityofChicagoPress,рp.11–30.

21АсоцијацијаМарселИктерзакултурнудемократију јеуорганизацији
канцеларијеТачкакултурногконтактауБеоградуодржала25.октобра
2012. годинепредавањена тему: „Улога културеудобакризе”, виде
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Осимфинансијскихпроблемасакојимасесусрећукултур
неинституцијеиорганизацијеуСрбији,проблемпостојии
збоглошекомуникативностињиховихпројеката,апоготово
штониписаниниелектронскимедијинисуудовољнојме
риукључениилинисузаинтересованидапратереализацију
тихпројеката.Танекомуникативностсеогледаунедовољ
номпредстављањупројеката,односноулошојмедијацији.
Важанциљсвакогкултурногпројектајесвакакоутицајна
једнусредину,такоданедовољнакомуникативностпројека
танијебезначајанпропуст.Нереткоседешавадареализаци
јапројекатаостајеуускомкругуистомишљеника,поготово
кадасерадиоорганизацијамацивилногдруштва,такодана
овајначинреализованипројектигубесвојсмисао.

Затим,проблемипостојеиуцеловитостисагледавањазна
чајакултурногнаслеђакојезахтеванесамосталноодржава
ње,већињиховуидентификацију,независноодвласништва
надњима,каоизразнепрекидноеволуирајућихвредности,
знањаитрадиција.Посебнонематеријалнокултурнонасле
ђекојејеамблемдуховнекултуре,попуточувањаматерњег
језикасрпскемањинекојаживиуиностранству,затимочу
вањатрадиционалнихигараимузике,дообичајаистарих
вештинаизаната,изискујепредузимањемеразаунапређе
њеобразовањаиспровођењеобукеистраживачазапобољ
шањеквалитетазнањаизовеобласти,штобитребалодабу
деобавезауниверзитетаидругихобразовнихинституцијаи
научноистраживачкихинститута.

Уво ђе ње по ре за на шунд

Уусловимаоскуднихсредставазафинансирањекултуреу
буџетуСрбије,чујусеипредлозикојипозивајунаувођење
порезанашунд, сличногономкакав јепостојаоубившој
Југославији(СФРЈ–СоцијалистичкаФедеративнаРепубли
каЈугославија).22Увођењепорезанашунд,којимбисеопо
резивалиразнириалитишоупрограми,турбофолкмузика,
таблоиди, односно „жута штампа”, телевизијске риалити
информативне емисије и програми, умногоме би помогло
ако би се та средства усмерила у финансирање културе.23

ти:МилојевићМ.(29.октобра2012)О уло зи кул ту ре и мо гућ но сти ма 
пре ва зи ла же ња кри зе, Центар за истраживање креативне економије,
Internet:http://www.madmarx.rs/20121029/Oulozikultureimogucnosti
maprevazilazenjakrize

22Hrustić,H.(2017)Dodatniizvorporeskihprihoda,Prav ni ži vot, ča so pis za 
prav nu te o ri ju i prak su,Tematskibroj:Pravednopravoistvarnost,LXVIbr.
11/2017,TomIII,UdruženjepravnikaSrbije,str.2131.

23Овомишљење заступа и проф. дрМиливојеПавловић, деканФакул
тета за културу имедије, проф. др Зоран Јевтовић и проф. дрДивна
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Однаплатепорезанашундмоглобисеефикаснијефинан
сиратиочувањекултурногнаслеђа,које језбогнедостатка
средставадеценијамауопасности,алиифинансирањедела
савременеуметности.Наинституцијамадржавеје,какоје
нагласиодиректорКултурногцентраНовогСада,БојанПа
најотовић:„ванредноважанзадатакданаместуузорамла
дихнараштајанебудустарлетеикич,већврхунскинаучни
ци,уметници,спортисти.Здравкултурномедијскисадржај
накојемодрастајумлади,представљаосновнепретпоставке
задруштвенинапредак.”24

У ситуацији смо да у Србији владају повољни услови за
шунд. Тиме се снижавају културни стандарди а подстиче
дух осредњости. Уметничке форме које су посебно угро
жене уСрбији сумузика, књижевност, новинарство иТВ
програми.

Демократско друштво не треба да забрањује шунд дела,
алибитребалодапропишејаснаправилакрозодговарајућу
порескуполитику.Додатниизворипорескихприходакроз
опорезивањешундаомогућилибидржавидабољеплани
радугорочникултурниразвој.ЗаСрбијујеоднепроцењиве
важностидаобезбедидовољна средства заразвој културе
исачуваделасвојекултуре.Опорезовањенијецензура,ни
шта се не забрањује, већ друштво одређује приоритете, и
преко пореске политикешаље јасну поруку до чега му је
стало,штајеујавноминтересу,аштаније.

Једини начин борбе протившунда и кича јесте непреста
нојачањекултурнихинституцијаидогађања–позоришта,
музеја, уметничких галерија, те позоришних, филмских и
музичкихфестивала–пружањефинансијскеподршкеипо
ценунеисплативости.Системскаподршкајепотребнадаби
културабиладоступнапотенцијалнимконзументима.

УСрбији је Законом о порезу на додату вредност пропи
сананижастопапорезанадодатувредностод10%напро
метмонографскихисеријскихпубликација,услугакојесе

Вуксановић. Извор: Аноним, (10. јул 2013) Како опорезовати кич?
Ве чер ње но во сти.

24ДиректорКултурногцентраНовогСадаБојанПанајотовићуписмујав
ностиоднадлежнихтражидадрастичноопорезујушунд,кичидруге
штетнемедијскесадржаје.Извор:Аноним,(24.јул2015)Опорезивати
кичишунд,Тањуг;АналитичармедијаДрагољубВуковићсматрадаби
опорезивањемшундаикичабиладестимулисанамедијскапраксакоја
подилазирђавимљудскиминстинктима,Вуковићсезалажедасесвака
врсташундаикичаумедијимаопорезује,билодасуупитањуновине
илинекидругимасовнимедији.Видети:Vuković,D.Omogućnostiopo
rezivanja kića išunda, 23. 11. 2014. http://www.vijesti.me/.../oprecnami
sljenjaomogucnostioporezivanjakicaisunda
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наплаћујупутемулазницазабиоскопскеипозоришнепред
ставе,сајмове,циркусе,забавнепаркове,концерте(музичке
догађаје),изложбе,спортскедогађаје,музејеигалерије,бо
таничкебаштеизоолошкевртове.25Узтобитребалопоме
нутидајепрометкњигеуЛуксембургуопорезованпосто
пиод3%уИталијииШпанији4%,уМађарској,Пољској,
Румунији, Хрватској, наМалти и на Кипру 5%, у Грчкој,
Холандији,ПортугалијииШведској6%,Немачкој7%,ау
ИрскојиВеликојБританијипорескомстопомод0%.26

За кљу чак

Sum ma sum ma rum,мерезаобнављањеекономскограстасу
есенцијалне,поштојесуодговорнапитањештајезаправо
будућициљразвоја,далисутоциљевиекономскогблаго
стањаљуди, запосленост, заштитаживотне средине и по
бољшање образовне структуре и нивоа културе становни
штваусусретусановимтехнолошкимизазовима.Самоуз
структурнереформекојеводекапривредномрастуипроме
нипостојећегсистемауСрбијимогућејеостваритиинве
стирањеуистраживања,предузетништво,инфраструктуру
иенергетику,побољшатинивообразовањаикултуре.

Државниутицајнапривредуостаојевеликиуследнепро
мењеногполитичкогсистемаиспоростиуспровођењуре
форми.Пословноокружењеугроженојеправномнесигур
ношћу, односно непостојањем владавине права. Недоста
такконкуренцијеинеразвијеностинфраструктуресууско
грлоза јачањеекономскихпотенцијала.Зато јенеопходно
побољшање инвестиционе климе уз одлучно спровођење
реформи што би имало вишеструки позитиван ефекат на
јачањеконкурентности.

Новаекономскакартасветапоказуједиференциранепотен
цијалерастаимогућностизаодрживнивокултуре.Сједне
стране,људисумеђусобносвеближиупросторуивремену,
а,сдруге,свевишеудаљенисадаљимрастомнеједнакости.
Излазиз овог зачараног кругапредставља самооператив
настратегијареформиослоњенанадемократскепроменеи
развојкултуре.

У будућем економском развоју конкурентску предност in 
cor po re одређиваће првенствено знање, технолошки на
предакиразвојкултуре.Неприлагођенеземљеуусловима

25Законопорезунадодатувредност,Слу жбе ни гла сник РС,бр.84/2004,
86/2004,61/2005,61/2007,93/2012,108/2013,6/201468/2014,142/2014,
5/2015,83/2015,5/2016,108/2016и7/2017.

26VAT rates applied in theMember States of the EuropeanUnion (January
2018),Strasbourg,EuropeanCommission.
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глобализацијећебитионекојеразвојноикултуролошкиза
остају,којенемајустратегијуразвојаисоцијалнукохезију,
дакле,онекојенедовољноулажууобразовањеикултуруи
имајувисокустопунезапослених,поготовомладих.

Обиминтервенцијеуобластикултуреподутицајемјеполи
тичкогфактора,асваказемљакрозплановеразвојаиденти
фикујесегментекојештити.Каквеуспехеилинеуспехеће
иматиСрбијаунареднимдеценијамазависииодсадржи
неплановаразвојаиодносапремакултури.Развојкултуре
означавапутсавременогсветскогдруштвеногсистема.Зато
језаСрбијуоднепроцењивеважностидаобезбедидовољна
средствазаразвојкултуреисачуваделасвојекултуре.
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CULTURALPATTERNANDTHEREACHEDDEGREEOF
DEMOCRACYINSERBIA

Abstract

This paper deals with some important determining factors of
influence in culture and the reached degree of democracy in Serbia.
Understandingoftherelationshipbetweencultureanddemocracywill
assistinthefashioningofdecisionsthatafectstheseareas.Democracy
isawordweoftenhearandexploit, forgettingthatdemocracyrelies
onthedevelopmentofculture,sothat,today,democracyindeedexists
onlyformallyanddeclaratively,astherecanbenodemocracywithout
essentialinfluenceofculture.Thebasicproblemoftheunderdeveloped
cultureinSerbiaisnottechnologicalinnature:largequantityofcarbon
dioxide, global heating or waste materials are only the symptoms.
Theproblemlies in theculture itselfand inourmindmode. Eforts
for the restoration of economic growth are essential, since they are
replies to the questions like:what are really the future development
targets;whetherthesearethegoalsofeconomicwelfare,employment,
environmentprotectionandimprovementofeducationalstructure;and
whethertheculturallevelinpopulationismeetingnewtechnological
challenges. Investment in research, infrastructure and energetics,
education and culture, would have multiple positive efect on the
strengtheningofcompetitiveness. Thefindingsof thispapersupport
thecallsforacomprehensivereform,ifweconsiderthefact that the
marketmechanismsoperateinculture,thatrelativismisbecomingthe
ideaofculture,andthatcultureisidentifiedwithconsumption,withan
economicstandpointofvalueinculture.Maladjustedcountries,under
globalizationconditions,wouldbetheonestofallbehindevolutionally,
technologicallyandculturallyspeaking,ortheonesthatdonothavea
developmentstrategyandasocialcohesionstrategy,andparticularly
fail to sufciently invest in education and culture. In the future, a
competitiveadvantagewilllieindevelopment,knowledge,cultureand
technologicalprogress.Societiesmustdefinetheirprioritiesandmust
relayaclearmessagewhatisimportantandwhatisnot,whatrepresents

publicinterest,andwhatdoesnot.

Keywords: democracy, culture, institution, development concept


