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Apstrakt 

 

Šta je kulturna diplomatija? Mogu li diplomatija i kultura ići zajedno? Kakva je 

njena važnost za razvoj našeg društva? Može li nam ona pomoći na našem evropskom 

putu? Upravo ova pitanja dovela su do predloga teze pred vama, budući da se jedno 

vreme bavim ovom temom, najviše putem teorije, organizovanja različitih sastanaka na 

temu kulturne diplomatije, kako lokalnih tako i međunarodnih. U našim uslovima do 

skoro praktično nije postojala literatura, niti opširnija istraživanja na temu kulturne 

diplomatije, pa bih želela da u okvirima ovog rada ispitam pojedina pitanja, najviše 

izražena u postojećim oblicima i formama kulturne saradnje, kao i da predložim mogući 

niz preporuka za strategije planiranja kulturne diplomatije, odnosno perspektive njenog 

razvoja. Svakako, ova analiza podrazumevala bi i upoređivanje sa određenom zemljom u 

regionu, kao i jednom zapadnoevropskom zemljom u kontekstu nivoa praksi i strategija 

razvoja. Na ovaj način, bile bi ispitane postojeće forme, uočeni nedostaci, kao i potrebe i 

preporuke razvoja.   

Giford Maloun (Gifford Malone) je istakao značaj kulturne diplomatije sledećim 

rečima: Ako želimo da uspemo u svojim nastojanjima da naiđemo na razumevanje za 

svoje društvo i politiku, prvo moramo da razumemo motive, kulturu, istoriju i psihologiju 

naroda sa kojim želimo da ostvarimo komunikaciju, naravno, i njihov jezik.1 

Kroz ovaj rad sam želela da istaknem da, budući da Srbija zvanično vodi javnu 

diplomatiju, kulturna diplomatija je njen prirodni i neodvojivi deo. Ona se može voditi 

paralelno sa tradicionalnom diplomatijom, kao i njenim vojnim, ekonomskim i političkim 

osnovama. Brojni su činioci uključeni u delatnost kulturne diplomatije – od zvaničnih 

nastojanja do neformalnih međunarodnih odnosa i ličnih međunarodnih kontakata. Svi 

oni mogu podjednako biti pozitivni i uspešni. Ipak, ukoliko jedna država svesno formira 

svoju strategiju za delatnost kulturne diplomatije, uključivši pritom svoja zvanična tela i 

institucije, ona radi mnogo više od sporadičnog poigravanja prezentacijom svoje kulture.  

                                                 
1 Giford D. Malone, Political advocacy and cultural communication: Organising the nation’s public 
diplomacy, Lanham, MD: University Press of America, 1988 
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Tada ona oblikuje svoj međunarodni imidž, svoje delovanje postavlja kao javnu stvar, 

dvosmernu komunikaciju koja je podložna kritici.   

Ambasador Sintija Šnajder2, učesnica okruglog stola o kulturnoj diplomatiji, 

održanog 22. juna 2006. godine u Beogradu, izjavila je kako je u jednom trenutku Srbija 

bila najneprijateljskija zemlja; dok su je boravak u Beogradu i razgovori na temu 

kulturne diplomatije naveli da razmišlja drugačije. Šnajder je u jednom periodu bila 

aktivna saradnica Haškog tribunala, ali nikada nije boravila u regionu. Nakon poziva za 

učestvovanje u radu okruglog stola, odlučila je da, pre dolaska, poseti ambasadu Srbije u 

Vašingtonu. Prisustvovala je godišnjem filmskom festivalu koji je organizovala 

ambasada i tom prilikom se bliže upoznala sa tokovima srpske kinematografije. Na 

sastanku u Beogradu je izjavila koliko je ovaj događaj uticao na rušenje stereotipa o 

Srbiji i prevazilaženje predrasuda.   

Kulturna diplomatija je, verujem, sve značajnija tema u Srbiji. Iako sam pošla od 

premise da jasno uspostavljena kulturna diplomatija ne postoji, već samo pojedinačne 

akcije Ministarstava i različitih organizacija, cilj rada je bio da se ispita efikasnost tih 

akcija. Osnovno polazište je bilo – koja institucija je zadužena za kulturnu diplomatiju u 

Srbiji? Kakve programe koristimo da prezentujemo kulturnu diplomatiju?  

 

Ključne reči: kulturna diplomatija, javna diplomatija, međunarodna kulturna saradnja, 

kulturna razmena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Sintija Šnajder (Cynthia P. Schneider) je bila ambasador SAD u Holandiji za vreme mandata Bila 
Klintona 1996-2000. 
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1. UVOD 

 

Ništa nije moguće bez ljudi, ništa nije trajno bez institucija. 

Žan Mone 

 

Kulturna diplomatija, zamišljena kao razmena ideja, umetnosti i kulturna 

razmena, predstavlja dugoročnu strategiju za povećanje saradnje i razumevanja među 

zemljama i narodima koji su neretko razdvojeni političkim razlozima.   

Kulturna diplomatija, kao deo javne diplomatije, igra sve značajniju ulogu u 

oblikovanju međunarodnog imidža, samim tim, kulturna diplomatija, odnosno umetnost i 

kultura, postaju sve važniji činioci konteksta u kome se razvijaju zvanični diplomatski 

odnosi. Sama javna diplomatija dobija na značaju u 21. veku budući da sredstva 

komunikacije među državama jačaju i sve veći broj ljudi aktivno prati međunarodna 

zbivanja, a međunarodna pitanja su izneta u javnost u većoj meri.   

Usled pojačanih terorističkih napada u brojnim zemljama Evrope i sveta, i pod 

većim pritiskom javnosti, svetski državnici shvataju da, pored zvanične diplomatije, treba 

obratiti više pažnje na razmenu ideja, kulturu, informisanje,.. Ono što se nekada (u 

određenoj meri i danas) nazivalo zvaničnom spoljnom politikom, danas sve više ustupa 

mesto javnoj diplomatiji. Javna diplomatija je premašila granice tradicionalne zvanične 

diplomatije time što utiče na sliku koju jedna država može imati u svetu, kao i na stavove 

javnosti u svetu. Fulbrajt je, ustanovljujući svoj program, verovao da javna diplomatija 

vrši pozitivan uticaj na oblikovanje spoljne politike i vođenje međunarodnih odnosa.   

Sastavni delovi javne diplomatije su politika informisanja i programi kulture i 

obrazovanja, odnosno stavljanje akcenta na razmenu pojedinaca i ideja.   

Javna diplomatija ostavlja prostor za stvaranje dugoročnih odnosa, u svetu u kome 

se usled različitih političkih i ekonomskih trvenja retko može očekivati stvaranje trajnijih 

međudržavnih veza. U tom kontekstu je istoričar diplomatije Frenk Ninkovič (Frank 

Ninkovich) zapazio da javna diplomatija predstavlja unapređivanje komunikacije među 

narodima, za razliku od komunikacije među vladama; kao i da joj je svrha da gradi 
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sporazume zasnovane na zajedničkim vrednostima.3 Opet, on sam ne veruje da su se 

Amerikanci navikli na aktivnosti kulturne diplomatije budući da veruju da se u 

diplomatiji sve svodi na moć.   

 

1.1. Predmet i cilj rada 

 

Pod predmetom istraživanja podrazumevaju se postojeći oblici i forme 

međunarodne kulture saradnje u okvirima kulturne diplomatije u Srbiji, kao i strategije za 

razvoj pomenute kulturne diplomatije.   

Predmet istraživanja obuhvata oblast međunarodne kulturne saradnje i kulturne 

razmene koja se sprovodi na relaciji Srbija – zemlje u regionu i Evropi, odnosno one 

programske, umetničke i kulturne oblike koji čine tu saradnju. Zatim, nivo i obim ove 

prakse, koja nije samo državna (tj. na državnom nivou), već je sprovode i nevladine i 

neprofitne organizacije i institucije kulture.  U radu ću se prevashodno baviti onim što je 

planirana saradnja, na nivou države, mada verujem da je nemoguće izbeći pominjanje 

pojedinačnih inicijativa, budući da je nepoznato da na državnom nivou Srbije postoji 

jasna strategija međunarodne kulturne saradnje – kulturne diplomatije. Ovakva strategija 

će u radu najverovatnije biti konstituisana na osnovu prakse kao implicitna.   

 

Konačno, predmet istraživanja obuhvata postojeće oblike i forme saradnje 

upoređene sa određenom državom u okruženju i državom u zapadnoj Evropi.  

 

Osnovni cilj ovog rada je da prouči obim i nivo postojeće međunarodne kulturne 

saradnje, efikasnost postojećih umetničkih i kulturoloških programa (koji neretko nose i 

edukativnu notu).   

Ostali ciljevi: 

• Identifikovanje postojećih oblika i formi međunarodne kulturne saradnje 

(utvrđivanje njihove strukture); predočavanje trenutnog stanja – dosadašnji 

rezultati i posledice 
                                                 
3 Frank Ninkovich, US information policy and cultural diplomacy (Headline series, No.308 ed, New York, 
NY: Foreign Policy Association, 1996 
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• Utvrđivanje značaja ove kulturne saradnje za razvoj međunarodnih (kulturnih) 

odnosa i integracione procese – isticanje značaja kulturne diplomatije i njenog 

razvoja 

• Identifikovanje institucija koje vode kulturnu diplomatiju, u kom obimu i po 

kojim prioritetima, koja sredstva koriste, kao i njihove ekonomske preduslove za 

sprovođenje kulturne diplomatije 

• Razmatranje činjeničnog stanja - koliko su ovi programi uspešni u kreiranju 

imidža naše zemlje i građenju kulturnih mostova sa zemljama u regionu / Evropi; 

koliko im se pažnje posvećuje na državnom nivou i u državnom budžetu 

• Identifikovanje mogućih rešenja za uspostavljanje strategija razvoja kulturne 

diplomatije na osnovu analize stanja u zemlji i komparativne reference sa 

zemljom u regionu i Evropi 

• Predočavanje pomenutih rešenja u vidu preporuka, predloga za donosioce odluka 

u oblasti kulturne politike, neke vrste akcionog plana 

 

1.2. Sadržaj opšte i posebnih hipoteza 

 

Opšta hipoteza: 

Kulturna diplomatija može svojim delovanjem doprineti boljem razumevanju 

drugih zemalja i njenih naroda, promociji sopstvene kulture i identiteta, kao i 

međusobnom spoznavanju i razumevanju. Putem kulturne diplomatije izražava se želja za 

saradnjom, kako kulturnom, tako i privrednom, pa i političkom, pri čemu se koristi jedan 

sofisticiran proces kulturne spoznaje.   

Samim tim, dokazuje se značaj kulturne diplomatije i nameće se potreba da se 

njeni instrumenti preispitaju (pritom se misli na postojeće oblike i forme kulturne 

saradnje) i isti unaprede (izmene ili dopune) novim i svežim strategijama za razvoj.   

 

Posebne hipoteze: 

• Dobro vođena kulturna diplomatija predstavlja put ka aktivnoj privrednoj i 

ekonomskoj saradnji  
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• Pozitivna upotreba javne, odnosno kulturne diplomatije umesto 

propagande 

• Jasnije pozicioniranje kulture u talasu globalizacije (takođe, jasnije 

postavljanje zemlje i kulture u odnosu na region, posebno zemalje bivše 

Jugoslavije, budući da mnogi ljudi u Evropi i svetu ne prepoznaju razliku 

među zemljama koje su nekada činile jednu - Jugoslaviju); isticanje 

kvaliteta kulture, kako tradicionalne tako i moderne, progresivne  

• Stvaranje dugoročnih veza i partnerstava sa drugim zemljama putem 

kulturne diplomatije i njenih instrumenata – različitih kulturnih i 

umetničkih programa i sadržaja; jačanje interaktivnosti, dvosmerne 

komunikacije i učenja 

• Putem kulturne diplomatije može doći do otvaranja novih dimenzija 

saradnje sa zemljama u okruženju i šire 

• Pojačana razmena ideja, ljudi i dela 

• Sofisticiran način predstavljanja zemlje koja gradi imidž nakon godina 

izolacije (u tu svrhu angažovanje tzv. ambasadora kulture, istaknutih 

ličnosti iz različitih društvenih oblasti) 

• Razumevanje i potvrđivanje potrebe da se strateški ulaže u kulturu, 

odnosno, u ovom slučaju, u kulturnu razmenu i kulturnu diplomatiju 

 

1.3. Pregled, struktura i metode 

 

Bilo da se ovakva aktivnost neke zemlje i njene vlade naziva kulturnom 

diplomatijom, međunarodnim kulturnim odnosima, međunarodnom kulturnom politikom, 

kulturnom razmenom, kulturnom saradnjom i slično, ona se jednako svodi na dvosmernu 

komunikaciju, upoznavanje međusobnih kultura, a preko toga i drugih društvenih činilaca 

određenih naroda. Terminologija svakako jeste raznolika, a sintagma kulturna 

diplomatija sve više preovladava, budući da udružuje dve naizgled suprotstavljenje strane 

– kulturu i politiku. Politika može predstavljati nešto formalnije, izraženo kroz reč 

diplomatija, dok kulturna stvari stavlja u kontekst raznovrsnosti i interakcije, dajući im 

nešto emotivniju notu.   
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Prema autorki Sintiji Šnajder4, inicijative kulturne diplomatije bi trebalo da : 

• Prenesu određene aspekte vrednosti (Šnajder govori o američkim 

vrednostima, ali se misli uopšteno na vrednosti koje neka zemlja želi da 

prezentuje) : različitost, postojanje mogućnosti, slobodu govora i 

mišljenja, itd. 

• Zadovolje interese zemlje-domaćina ili regiona-domaćina  

• Pruže zadovoljstvo, informacije ili stručno znanje u duhu razmene i 

međusobnog uvažavanja 

• Otvore vrata diplomatama ka zemlji – domaćinu 

• Prikažu drugu dimenziju ili alternativu zvaničnim predstavnicima 

određene države u toj zemlji 

• Formiraju i neguju dugoročne veze 

• Budu kreativne, fleksibilne i prilagodljive 

 

Verujem da bi poslednje navedeno moglo biti i ključno, budući da je preduslov za 

uspešan diplomatski rad upravo poznavanje sredine na koju želite da utičete.   

Posmatrano sa stanovišta Srbije i zemalja u regionu (onih koje još uvek nisu 

članice Evropske Unije ili zemlje–kandidatkinje ; prvenstveno zemlje zapadnog 

Balkana), kulturna diplomatija bi trebalo da bude neizbežna stavka u planiranju 

integracionih procesa. Često se može čuti da političari, novinari, ili različite istaknute 

ličnosti savetuju da se pođe putem kulture u predstavljanju jedne zemlje Evropi ili svetu, 

a u cilju poboljšanja položaja te zemlje.   

Kulturna diplomatija je javna stvar, te se postavlja pitanje – koje institucije treba 

da se bave kulturnom diplomatijom, koji delovi tih institucija treba da vode procese 

kulturne diplomatije i može li to biti striktno određeno? U Srbiji postoje Ministarstvo 

kulture, Ministarstvo spoljnih poslova, pojedine kancelarije i resori koji su do sada, na 

ovaj ili onaj način, organizovali aktivnosti koje se mogu podvesti pod kulturnu 

diplomatiju. Da li tako treba nastaviti ili sistematski i strateški odrediti ko je zadužen za 

                                                 
4 Margaret Dž. Vizomirski, Sintija P. Šnajder, Kulturna diplomatija, zbornik radova, Balkankult fondacija, 
Beograd, 2006, str. 103 
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koju oblast, odnosno, ko je zadužen da u ime države planira i sprovodi kulturnu 

diplomatiju?   

U tom smislu, u radu će biti utvrđivano koji oblici i forme postojeće međunarodne 

saradnje se sprovode. Dakle, posmatranje pozadine u kojoj se ova saradnja sprovodi – u 

prvom delu rada biće ispitano koji programi, aktivnosti, projekti spadaju u međunarodnu 

kulturnu saradnju i kako su planirani. Ovaj deo će prvenstveno biti deskriptivan.   

Zatim, ispitivanje načina vođenja kulturne diplomatije i odabir strategija biće 

povezani sa delom o sredstvima, odnosno, zajedno sa pomenutim biće ispitani i 

instrumenti za sprovođenje međunarodne kulturne saradnje.  Kvantitativan pregled biće u 

radu prisutan u onoj meri u kojoj je bio dostupan na sajtovima institucija ili u 

razgovorima sa članovima i zaposlenima u institucijama. Sva dokumentacija koja je bila 

dostupna za period 2006. godine ili 2005. godine (u nekim slučajevima i iz ranijih 

godina), razmatrana je u kontekstu ovog rada kao opšti pregled stanja na polju 

međunarodne kulturne saradnje. Posmatrano je koji su okviri kulturne diplomatije, koji 

oblici programa su zastupljeni i iz kojih oblasti. Ministarstva koja su zadužena za 

međunarodnu kulturnu saradnju su ispitivana o postojanju prioriteta; i koliko se značaja 

pridaje kulturnoj diplomatiji na državnom nivou. Treba napomenuti da je dokumentacija 

često bila nepotpuna i nezvanična, pa su dati uopšteni pregledi stanja za pomenute 

godine. 

Rad je podeljen u nekoliko sekcija – uvod, četiri centralna dela i zaključak.  

Naredno poglavlje razrađuje termin kulturna diplomatija kroz deskriptivni i istorijski 

pregled. Treće poglavlje razmatra kulturnu diplomatiju u Srbiji, njene aktere, njihove 

akcije i planove, kao i finansijske matrice kojima stimulišu kulturnu saradnju 

(deskriptivni metod uz kvantitativne i kvalitativne podatke, ukoliko su bili dostupni).   

U narednom delu dati su primeri dve zemlje sa kojima se upoređuje kulturna 

diplomatija Srbije - kroz prikaz stanja u Hrvatskoj i Francuskoj. Hrvatska je uzeta u obzir 

kao zemlja u našem regionu, dok je Francuska uzeta kao primer zapadnoevropske zemlje, 

koja ima dugu i uspešnu tradiciju u kulturnoj diplomatiji. Četvrti deo upoređuje situaciju 

u tri pomenute zemlje, uz još neka od evropskih iskustava u kulturnoj diplomatiji, pri 

čemu se vuku paralele (komparativna metoda) između načina vođenja kulturne saradnje, 

postojećih instrumenata i prioriteta. Poslednji deo predstavlja sintezu onoga što je 
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ustanovljeno u prethodnim poglavljima, pretežno koristeći komparativni metod.  Nakon 

iznetih činjenica o kulturnoj diplomatiji u Srbiji, dat je set preporuka za njen razvoj i 

poboljšanje perspektiva za stvaranje programa za potrebe kulture diplomatije.   

 Konačno, u zaključku su izneta i zapažanja o celokupnoj situaciji po pitanju 

kulturne diplomatije, još jednom ispitana osnovna hipoteza i ciljevi, kao i očekivani 

rezultati istraživanja.   
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2. OKVIRI KULTURNE DIPLOMATIJE 

 

 Kulturna diplomatija – suptilna moć 

 

Kulturna diplomatija predstavlja takozvanu meku silu ili blagu moć putem koje se, 

bez upotrebe prave sile, oblikuje (pozitivno) mišljenje o nekoj zemlji i potire njen loš 

imidž.  Na ovaj način, formiraju se međunarodni odnosi i pridobijaju srca i umovi širom 

sveta.5 Sve više se smatra da kultura i umetnost oblikuju međunarodni imidž jedne 

zemlje, te je kulturna diplomatija svesno nastojanje države da taj imidž gradi. Dok neki 

smatraju da je kulturna diplomatija podkategorija javne diplomatije, drugi veruju da 

kulturna diplomatija treba da bude nezavisna od javne diplomatije. Javna diplomatija još 

uvek dobija više prostora i novca, pa i medijske pažnje u odnosu na kulturnu diplomatiju.  

U vremenu političkih i ekonomskih prevrata, kulturna diplomatija dobija vitalnu ulogu 

budući da ishodima svojih akcija direktno pomaže pomenute oblasti. Termin kulturna 

diplomatija se koristi od 1948. godine, kada je upotrebljen u Deklaraciji o ljudskim 

pravima Ujedinjenih nacija, član 27 (1).6    

Kako ističe Margaret Vizomirski, profesor sa Univerziteta Ohajo, doprinos 

kulturne diplomatije je višestruk, budući da umetnost, jedan od njenih instrumenata, 

govori univerzalnim jezikom, prevazilazeći granice i jezičke razlike. Potom, umetnost i 

kultura se obraćaju i onom emotivnom u čoveku, ne samo njegovom racionalnom.  

Vizomirski smatra da se umetnost uvek obraća javnosti i time zalaže za međusobno 

razumevanje, predstavljajući odbrambeni mehanizam protiv sila globalizacije i kulturnog 

imperijalizma.7 

U periodu između 1993. i 2001, godine godišnje finansiranje koje je programima 

kulture i obrazovanja obezbeđivala vlada Sjedinjenih Američkih Država, opalo je za 33 

procenta. Kulturnoj diplomatiji je ostavljano dosta prostora tokom Hladnog rata, kako bi 

po njegovom završetku ova aktivnost zamrla. Teroristički napadi koji su se odigrali 11. 

septembra 2001. godine, višestruko su ukazali na značaj kulturne diplomatije. Danas 
                                                 
5 Ibid, str. 5 
6 Ujedinjene nacije – Deklaracija o ljudskim pravima www.un.org/Overview/rights.html  
7 Margaret Dž. Vizomirski, Sintija P. Šnajder, Kulturna diplomatija, zbornik radova, Balkankult fondacija, 
Beograd, 2006, str. 7 
 

http://www.un.org/Overview/rights.html
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Sjedinjene Američke Države najveći deo svoje javne i kulturne diplomatije posvećuju 

arapskom svetu.8 SAD praktikuju javnu diplomatiju kroz diplomatiju medija, javno 

informisanje, televizijske prenose, obrazovanje, programe kulture, kao i putem političkih 

akcija.   

Mnoge zemlje su prepoznale rastući značaj kulturne diplomatije za razvoj i 

saradnju svoje zemlje sa drugim zemljama. Navedimo primer Velike Britanije koja 

ubrzano razvija svoju kulturnu diplomatiju, više nego ranije. Britanija je trenutno u 

velikim pripremama za Olimpijadu 2012. godine, koja će se održati u Londonu. Kulturna 

i sportska diplomatija9 su među osnovnim instrumentima koje ova zemlja koristi da 

pojača svoj imidž i privuče zainteresovane da prisustvuju ovoj velikoj priredbi koja se, 

ukoliko je dobro organizovana, može jako dobro odraziti na ekonomiju ove zemlje.   

 

 Kulturna diplomatija – kratkotrajni brending ili dugotrajna razmena? 

 

Kulturna diplomatija je često određena kao deo javne diplomatije i predstavlja 

diplomatski uticaj izvršen na inostrane zemlje bez upotrebe sile - koristeći miroljubivi 

dijalog, međusobno razumevanje, informisanje i učenje.  

Javni aspekt diplomatije dobija u skorije vreme novi značaj, najčešće iz razloga 

što se drugi vidovi diplomatije brzo iscrpljuju. Kulturna diplomatija, odnosno, 

diplomatija kroz kulturu, vrši pozitivan uticaj na oblikovanje spoljne politike i vođenje 

međunarodnih odnosa. Ona govori univerzalnim jezikom, obraća se svima podjednako, 

ne nekoj posebnoj grupi i zalaže se za međusobno razumevanje, jačajući identitet države 

uprkos globalizaciji i imperijalizmu u kulturi.   

Kako se lokalna, globalna ili regionalna dinamika menja, tako i zemlje imaju 

različite pristupe javnoj diplomatiji: Norveška računa na jednostavnost poruke koju 

upućuje kroz svoju diplomatiju, paradržavni model (arm's length) u Ujedinjenom 

Kraljevstvu, državno finansirani sistem u Francuskoj, propagandni model u Sjedinjenim 

Državama i Kini.   
                                                 
8 U dokumetima posvećenim ovoj temi, za sintagmu ,,arapski svet’’ najčešće se koristi Islamic world (Arts 
and Minds, a conference on cultural diplomacy, 14-15 April 2003, Columbia University) 
9 Iako je sportista, ime Dejvida Bekama, fudbalera, često se pominje i u akcijama kulturne diplomatije jer 
se on smatra jednim od najboljih ambasadora Velike Britanije 
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Mark Leonard (Mark Leonard) je dao četiri cilja javne diplomatije u 21. veku10: 

 

1. Povećanje uzajamne prepoznatljivosti 

2. Povećanje priznavanja – da i drugi sagledaju stvari iz vašeg ugla 

3. Uključivanje ljudi – vaša zemlja kao atraktivna destinacija za turiste i studente 

4. Uticaj na ponašanje ljudi – da političari aktivno učestvuju, kompanije ulažu u 

vašu zemlju 

Ovi ciljevi treba da se ostvaruju u tri dimenzije: 

1. Vlada radi vrlo aktivno, dan za danom (day to day issues) 

2. Stvara se strateška komunikacija 

3. Razvijaju se odnosi, partnerstva među odgovornima u okviru državnog 

aparata (politika, biznis, kultura, savetnici), ne samo diplomata i njihovih 

stranih kolega 

 

U poslednje vreme smo svedoci brojnih sastanaka svetskih lidera vezanih za 

različite teme: Samit Evropska unija–Rusija u Samari, G8 sastanak u Nemačkoj, 

Konferencija šefova država jugoistočne Evrope u Bukureštu,.. Strani lideri treba da 

neguju razumevanje i u okvirima kulturnog konteksta, pored socijalnog, ekonomskog i 

političkog. Pomenuta Konferencija u Bukureštu ticala se kulturne različitosti, na njoj su 

predstavnici zemalja jugoistočne Evrope potpisali Deklaraciju o zaštiti kulturne 

različitosti u regionu.   

 

Da li kulturna diplomatija stimuliše kulturnu industriju? Svakako da stimuliše.  

Kulturna diplomatija pomaže otvaranje države, time stimuliše razmenu i strane 

investicije, a sve to doprinosi razvoju kulturnih industrija. Kulturni kapital pomaže u 

stvaranju društvenog kapitala. Ovde je jasno vidljiva veza kulturne diplomatije i 

ekonomije. Upravo iz tog razloga je važno sprovoditi kulturnu diplomatiju na nivou 

države, za šta je zadužena i njena Vlada, uključujući različite aktere; ne samo one koji su 

zaduženi za kulturu, već i one iz oblasti ekonomije, zapošljavanja, obrazovanja, itd. U 

                                                 
10 Mark Leonard, Diplomacy by other means, Foreign Policy, Sep / Oct 2002 
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tom kontekstu, Srbija svoju kulturnu diplomatiju treba da bazira i na kulturnim 

različitostima kojima obiluje, brojnim etničkim grupama i manjinama – 

multikulturalizmu.   

 

Različite države raznoliko gledaju na kulturnu diplomatiju – fokusiraju se na 

programe i strukturu, ili finansije i skalu operacija, filozofiju vođenja, itd. Takođe, veoma 

se razlikuju i nazivi – dok Australija i Ujedinjeno Kraljevstvo kulturnu diplomatiju 

nazivaju međunarodni kulturni odnosi, u Austriji, Holandiji i Švedskoj je to 

međunarodna kulturna politika, odnosno kulturna razmena u Japanu, dok je u Francuskoj 

to upravo kulturna diplomatija.  Politika možda znači nešto formalnije i autoritativnije, 

dok odnosi sugeriše interakciju. Kultura na međunarodnom nivou je više od diplomatije i 

nudi raznovrsniju ponudu programa od razmene studenata ili eksperata, ne umanjujući 

pritom značaj ovog poslednjeg.   

 

Kulturna diplomatija pospešuje spoljnu politiku i trgovinu, samim tim i izvoz 

proizvoda kulture. Ovim putem, zemlje se zalažu za snažnije poverenje i podsticanje 

kulturnog dijaloga, a često je upravo kultura prvi kontakt sa nekom zemljom. Kulturni 

poslenici u regionu prvi su se založili za nastavak kulturne saradnje, kada među državnim 

zvaničnicima zemalja u regionu nije postojala ni naznaka kooperativnosti. Elvir Sahić, 

direktor NVO Ambrosia iz Sarajeva izjavio je da se uočava entuzijazam sličnih ili istih 

organizacija i pojedinaca u regionu, kao i spremnost za ostvarivanje zajedničkih 

projekata.  Naše iskustvo vezano za ovu vrstu projekata veoma je pozitivno, tako da, u 

svom radu insistiramo na stvaranju novih i, ako je to moguće, zajedničkih projekata.11   

 

Brojna ulaganja u regionalnu saradnju od strane inostranih donora i sponzora su 

često bila kratkog veka i kratkog daha. Region o kome govorimo nije samo prostor 

zapadnog Balkana, već cele jugoistočne Evrope. Regioni su često isprepletani, tako 

Grčka odbija saradnju sa Makedonijom u okviru njihovog dugogodišnjeg spora oko 

naziva makedonske države, a zemlje bivše Jugoslavije sporo sarađuju usled 

dugogodišnjih trvenja i ratnih sukoba.  Strani donatori su podsticali učešće više zemalja u 

                                                 
11 Iz SWOT analize koju je uradila asocijacija Balkankult www.balkankult.org  

http://www.balkankult.org/
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pojedinim projektima, ali je neophodno učiniti više. Tu kulturna diplomatija može 

pokazati svoju moć. Isticane razlike među narodima u regionu ne moraju više biti kamen 

spoticanja, već most koji spaja kulture i ljude. Taj most može biti kultura i umetnost, koji 

govore univerzalnim jezikom. Regionu, a posebno regionu zapadnog Balkana je 

neophodna nova perspektiva u okviru koje bi otpočela zdrava kulturna razmena. Takođe, 

neophodno je uvesti nove mere finansiranja, samim tim raduje činjenica da će od sledeće 

godine (neke počev i od 2007) sve države regiona biti uključene u program za 

finansiranje kulture Evropske Unije – Culture 2007-2013. Do sada je, bar u slučaju 

Srbije, finansiranje obavljano preko programa Cards-Neighbourhood i isključivo preko 

zvaničnih institucija, bilo Srbije ili Evropske Unije.12  

 

Kulturna diplomatija podrazumeva i slobodu govora. Mediji su u prethodnom 

periodu u Srbiji bili pod velikom presijom i bili su režimski uslovljeni, što je 

onemogućavalo slobodu govora i misli. Za funkcionisanje jednog društva neophodno je 

da mediji budu oslobođeni propagande, što je uslov i za postojanje kulturne diplomatije, 

kao što je već napomenuto.  

 

Prioriteti kulturne diplomatije mogu biti diplomatski, ekonomski ili kulturni.  

Pojedine države imaju i geografske prioritete, npr. Holandija se svojom kulturnom 

diplomatijom obraća i bivšim kolonijama.   

Pojedine zemlje za kulturnu aktivnost u inostranstvu koriste nepristrasne agencije 

i često rade kroz mrežu nevladinih organizacija, koje donose i dodatni prihod od zarade 

(dobijen od privatnog novca). Uobičajeni reportoar programskih sredstava u većini 

zemalja je sledeći13: 

 

• Razmena pojedinaca 

• Izložbe i nastupi u inostranstvu 

• Sponzorisanje seminara i konferencija u zemlji i inostranstvu 
                                                 
12 Novac za projekte isplaćivan je preko Ministarstva, Evropske agencije za rekonstrukciju, Evropske banke 
za obnovu i razvoj i slično. Aplikacije su slate na adrese pomenutih institucija. 
13 Prema Margaret Dž. Vizomirski, Kulturna diplomatija, zbornik radova, Balkankult fondacija, Beograd, 
2006, str. 23 
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• Podrška programima i institucijama za učenje jezika 

• Podrška infrastrukturi u formi kulturnih centara u inostranstvu 

• Sredstva za osoblje i zaposlene (u zemlji i inostranstvu) 

• Podrška za programe državnih studija 

• Međunarodna saradnja u kulturnim programima i projektima 

• Aktivnosti vezane za razmenu kulturnih proizvoda i usluga 

 

Od pomenutih, među najveće programe spadaju studije jezika. Francuska i 

Nemačka polažu mnogo pažnje na svoj jezik koji smatraju opštim kulturnim dobrom.  

Kao što je rečeno, neke zemlje u okviru kulturne diplomatije podržavaju državne studije.  

Ove studije se vezuju za centre, institute ili finansirana mesta na stranim univerzitetima.  

Na primer, Austrija podržava ustanovu Austrijskog studijskog centra na Univerzitetu u 

Minesoti, dok Japanska fondacija troši 30 odsto svog godišnjeg budžeta kako bi podržala 

program Japanskih studija.14   

Postoje različiti oblici kroz koje se može sprovoditi kulturna diplomatija. 

Mobilnost umetnika je jedan od njih. Tačnije, ne samo mobilnost umetnika, već i 

praktičara, operatera, menadžera u kulturi – svih onih koji su aktivni u ovoj oblasti.  

Evropska kulturna fondacija osnovala je za područje Balkana program pomoći mobilnosti 

pod nazivom Balkan Incentive Fund for culture15, a fond za mobilnost razvija i 

regionalna fondacija Balkankult – Balkankult Mobility Fund. Sastanci kulturnih 

praktičara, njihove rasprave i debate takođe su kvalitetan vid jačanja međunarodne 

kulturne saradnje. Treba težiti jačanju partnerstva među vladinim i nevladinim 

organizacijama kako bi se lakše i kvalitetnije sarađivalo sa stranim partnerima, na 

obostranu korist. Na ovaj način, sve članice bi mogle doprineti stvaranju neke vrste 

Akcionog plana za jačanje saradnje u regionu i Evropi. Ne treba zaboraviti ni podršku 

civilnom društvu kao jednom od preduslova za jačanje društava u tranziciji. Osvešćeno 

civilno društvo u mogućnosti je da pruži više i na polju kulture, pa i kulturne saradnje. 

Kulturna saradnja više ne zavisi samo od političara i njihovih režima i birokratije, 

već i od svakog pojedinca koji u njoj učestvuje, nevladinih organizacija koje mogu pružiti 
                                                 
14 Ibid, str. 37 
15 Ideja o stvaranju ovog Fonda je objavljena je na konferenciji The Heart of the Matter, the role of the arts 
and culture in the Balkans’ European integration, u Hagu, 1. decembra 2005. godine 
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dobar i precizan uvid u stanje u kulturi (često rade istraživanja na ovu temu) i drugih. 

Kulturna saradnja je danas direktno zavisna od tehnološkog napretka, obrazovanja 

kadrova, pristupu informacija, itd. 

Većina zemalja učestvuje u nekoj vrsti međunarodne kulturne saradnje, što čini 

deo zalaganja u kulturnoj diplomatiji. Kada se govori o evropskim integracijama, treba 

napomenuti da se građanima pruža nedovoljno informacija o tome šta ovi procesi nose. 

Nije dovoljno samo reći da oni nose dobrobit za sve, bolji standard i lakše kretanje po 

Evropi. Ovakvo dugogodišnje opisivanje pristupanja Uniji postaje kontraproduktivno. 

Neophodno je upoznati građane sa svim tehničkim detaljima vezanim za pristup ovoj 

zajednici, dati im smernice u vezi sa tim šta su konkretni zadaci, i koje su prednosti 

pristupanja. Kako bi se ovo postiglo, potrebno je izgraditi poverenje u sopstvenu Vladu i, 

između ostalog, naglasiti ulogu kulturne diplomatije u javnoj diplomatiji. Od formiranja 

nove Vlade u maju 2007. godine ostvareni su brojni kontakti sa stranim diplomatama i tu 

bi kulturna diplomatija mogla da odigra veliku ulogu ukoliko bi političari prepoznali njen 

značaj i dali joj dovoljno prostora. Uz adekvatnu organizaciju i plansko nastupanje, 

kulturna diplomatija može biti prvi korak koji pravimo kada se obraćamo Evropi i svetu.   

 

Evropska komisija u 2007. donosi dokument16 koji ističe da je kultura vitalan deo 

Evropske unije i koji promoviše: 

• kulturni diverzitet i međukulturni dijalog  

• kulturu kao izvor kreativnosti u okviru lisabonske strategije za rast i 

zaposlenje (growth and jobs) 

• promocija kulture kao vitalnog elementa Unije u vođenju međunarodnih 

odnosa 

 

Takođe promoviše: 

• mobilnost umetnika i profesionalaca na polju kulture i umetnički izraz van 

nacionalnih granica 

• promoviše i jača međukulturni dijalog 

                                                 
16 Communication on a European agenda in a globalizing world, Commission on the European 
Communities, 2007 
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• podrška treninzima i obuci u kulturnom sektoru na polju menadžmenta, trgovine, 

poznavanja evropskih dimenzija/tržišta 

• otkrivanje novih načina finansiranja, uključujući sponzorstvo 

• razvoj kreativnih partnerstava između kulturnog i drugih sektora kako bi se ojačao 

socijalni i ekonomski uticaj na kulturu i kreativnost 

 

Kao što je pomenuto, ovaj dokument podržava kulturu kao vid stvaranja i 

održavanja međunarodnih odnosa. U njemu se ističe da je neophodno voditi dijalog sa 

svim državama i svim regionima, ističući značaj kulturne različitosti i promovišući 

kulturu na svim nivoima.  

Uz postojanje ovakvih vidova kulturne saradnje na evropskom nivou i 

instrumenata za njenu primenu, otvaraju se i vrata kulturnoj diplomatiji. Uz adekvatne 

mere Evropske unije, akcije na polju kulturne diplomatije različitih zemalja moći će da 

očekuju pomoć u sprovođenju – kako logističku tako i finansijsku.  

 

Javna diplomatija (nadređena kulturnoj) ne predstavlja puke odnose sa javnošću. 

Zato je razmena ljudi (mobilnost umetnika, praktičara, operatera, menadžera) možda i 

najbolji instrument za postizanje ciljeva javne/kulturne diplomatije. Pritom, treba misliti 

decentralizovano i u programe kulturne diplomatije uključivati i male gradove, 

provinciju, ne samo glavne gradove. Kulturna diplomatija predstavlja dugoročnu 

investiciju koja je najmanje rizična od svih diplomatskih oblika i ubira najviše plodova.  

 

Na onim mestima gde javna diplomatija najčešće nailazi na prepreke, kulturna 

diplomatija može pronaći način da uspostavi dijalog od obostranog interesa. Ona govori 

mekšim i univerzalnijim jezikom.  
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3. KULTURNA DIPLOMATIJA U SRBIJI I NJENI AKTERI 

 

Možda ministar kulture ne treba da postoji i može da ga zameni ministar nabavke 

koji bi jednostavno davao mastilo i papir piscima, platno i četkice slikarima, filmske 

trake filmskoj industriji i instrumente muzičarima. 

Ežen Jonesko 

 

3.1. Glavni akteri kulturne diplomatije u Srbiji 

 

Diplomatska stremljenja Srbije svakako imaju svoju istoriju, i sigurno im vredi 

posvetiti više pažnje, ali ona nisu predmet istraživanja ovoga rada. Ipak, neophodno je 

pomenuti da se u poslednje vreme aktivno obeležavaju uspostavljanja diplomatskih 

odnosa sa pojedinim zemljama, pa je tako proslavljeno 125 godina otkako su oni 

uspostavljeni sa Sjedinjenim Američkim Državama i 170 godina od uspostavljanja istih 

sa Velikom Britanijom. Ovo je važno pomenuti iz sledećih razloga – ovakvi događaji 

bivaju propraćeni izložbama fotografija, tematski vezanim za saradnju dveju zemalja, 

kako političku, tako i kulturnu. Izbor ovakve, relativno neformalne proslave govori u 

prilog činjenici da je kulturna diplomatija počela da uzima maha u javnom govoru Srbije.  

Ne treba zaboraviti da je proces odvijanja kulturne diplomatije dugotrajan i složen, ali je 

takođe dostižan i vrlo značajan za pozicioniranje jedne zemlje na kulturnoj i političkoj 

mapi sveta.   

Srbija je prošla kroz socijalistički period koji se odrazio i na njene diplomatske 

odnose – oni su većinom bili ograničeni i bilateralni. Sredinom devedesetih godina 

prošlog veka otpočela je nova verzija međunarodne saradnje – sa Savetom Evrope, 

organizacijama i agencijama iz zapadne Evrope, UNESCO-m i Evropskom Unijom. U 

narednom razdoblju, saradnja se bazira na postulatima Evropske Unije koja je 2004. 

godine proširena za deset novih članica, u tom trenutku najveći deo evropskih država 

pripada ovoj zajednici.   

 

Dok su druge zemlje prolazile kroz evropske integracione procese, krajem prošlog 

veka zemlje našeg regiona su proživljavale nacionalistička stremljenja. U ovakvom 
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miljeu, postalo je važno pitanje nacionalnog identiteta koji je počeo da predstavlja 

prepreku za saradnju sa drugim zemljama. Kako navode autori Milena Dragićević-Šešić i 

Korina Šuteu (Corina Suteu) u svom radu za konferenciju o kreativnim industrijama u 

jugoistočnoj Evropi, identitet u regionu je izgrađen na tradicionalno prihvaćenim 

razlikama, a ne na snažnim karakteristikama i sličnostima.17 Tako se dogodilo da svaka 

zasebna nacija teži nekom ,,svom identitetu“, nužno različitom od identiteta druge nacije.  

Sem identiteta, druga karakteristika, prema pomenutim autorkama, je potreba za 

integracijom. Svim zemljama regiona je potreba da budu prisutne u evropskim i svetskim 

razmerama bila preča od razvijanja kvalitetne regionalne saradnje. Nakon Dejtonskog 

sporazuma iz 1995. godine, formiran je Pakt za stabilnost18 koji je počeo da uvodi 

finansijske matrice za finansiranje saradnje u regionu. Na ovaj način, planiran je novi vid 

pomoći jačanju regionalne saradnje, ali je kultura bila skrajnuta i u ovom planu, dok su 

prioritet dobili projekti iz oblasti obrazovanja, razvoja civilnog društva i slično.   

 

U ovom radu biće reči o regionu zapadnog Balkana i jugoistočne Evrope. Za 

zemlje koje su nekada pripadale Jugoslaviji obično koristimo prvi termin, dok Srbija 

ujedno pripada i regionu jugoistočne Evrope i učestvuje u radu pojedinih tela forminranih 

na nivou ovog regiona. Postoji dilema vezana za to šta je Istok Evrope? Ulaskom 

određenog broja zemalja u članstvo Evropske Unije, ta granica se pomera. Erhard Busek 

navodi da se od deset primljenih članica (koje su ušle u Uniju 2004. godine), osam na 

neki način (uglavnom politički) vezivalo za ,,Istok“. Od pada gvozdene zavese,   

prethodno definisana podela više ne važi. Busek kaže da se nove članice Evropske Unije 

nalaze u središtu kontinenta, iako predstavljaju istočnu granicu Unije.19 

 

I pored brojnih sastanaka na zvaničnom nivou, regionalna saradnja u kulturi je 

nastavila da funkcioniše na principu ad hoc akcija i inicijativi pojedinaca i nevladinih 

organizacija. Svakako, regionalna saradnja jača tokom poslednjih godina, ali još uvek 
                                                 
17 The emerging creative industries in Southeastern Europe, Collection of papers from the course on 
Managing Cultural Transitions: Southeastern Europe-the impact of creative industries, Dubrovnik, 8-15 
May 2005, Culturelink, str. 88  
18 Pakt za stabilnost ima za cilj finansiranje i jačanje pluralističkog demokratskog sistema i podsticanje 
trajnog ekonomskog razvoja u skladu sa principima tržišne privrede i društvenim načelima. Albanija, 
Bosna i Hercegovina, Makedonija, Hrvatska, Srbija, Kosovo i Crna Gora čine jezgro Pakta. 
19 Erhard Busek, Otvorena kapija ka Istoku (Beograd: Clio, 2007), str. 61 
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nema svoju zvaničnu formu niti je jasno podržana od strane pojedinačnih državnih vlasti 

u regionu. Iz ovog razloga je važno nastaviti građenje mostova saradnje pre svega u 

regionu, a potom i šire, ka drugim evropskim zemljama i svetu.  Ovakvi mostovi saradnje 

omogućavaju lakši protok informacija, ljudi i dela, obezbeđuju stabilnost, ekonomski 

razvoj i prihvatanje razlika. Na ovaj način, stvari u kulturi bi se mogle kretati od 

umetnika ka administraciji (grass roots level), a ne obrnuto, kako je obično bivalo. 

Takođe, region bi mogao da u ujedinjenom kulturološkom smislu nastupa na evropskoj 

sceni. U izvesnom smislu, ovakav nastup bi mogao omogućiti i brži proces evropskih 

integracija.20  

 

            Srbija je u prethodnoj godini pretrpela još jednu promenu, tačnije, danas je 

teritorijalno razdvojena od Crne Gore i poseduje zasebni međunarodni subjektivitet.  

Srbija je još uvek društvo u tranziciji koje je, nakon uspostavljanja nove demokratske 

vlasti 2000. godine, krenula u reformu svojih kulturnih institucija od kojih su brojne bile 

programski urušene tokom devedesetih godina, kada je vladala kultura nacionalizma.  

Nakon ovog perioda u kome je kultura bila izrazito centralizovana i njome je 

manipulisano od strane države, definisani su budući ciljevi i prioriteti: 

• Decentralizacija i deetatizacija kulture  

• Stvaranje stimulišućeg okruženja u okviru koga bi kulturne institucije bile tržišno 

orijentisane, kao i stimulisanje njihovog efikasnog i efektnog rada  

• Postavljanje novog zakonskog okvira za kulturu (harmonizacija sa evropskim 

standardima)  

• Multikulturalnost kao jedna od osnovnih karakteristika srpskog društva i kulture 

• Ponovno uspostavljanje regionalnih veza i saradnje 

• Aktivna saradnja u procesima koji prethode članstvu u Savetu Evrope, Evropskoj 

uniji i Svetskog trgovinskoj organizaciji21 

                                                 
20 Pod uslovom da se ispoštuju zasebni zahtevi – npr. haško pitanje za Srbiju  
21 Izveštaj pripremljen za Savet Evrope / EricArts – Compendium of cultural policies and trends in Europe, 
2002. Više videti na www.culturalpolicies.net  

http://www.culturalpolicies.net/
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Kao što Sjedinjene Države smatraju da je cilj javne i kulturne diplomatije da svetu 

predstave američko viđenje, tako je srpska kulturna diplomatija način da se Evropi i svetu 

predstavi srpsko viđenje, odnosno vrednosti srpske kulture i njen novi lik.   

Od 2004. godine, sa dolaskom novog ministra kulture, nije bilo određivanja novih 

prioriteta, a fondovi su prevashodno bili namenjeni očuvanju kulturne / nacionalne 

baštine i sakralnih spomenika. Što se tiče novena, Ministarstvo beleži uvođenje dve nove 

inicijative – nagrade za najbolje partnerstvo između kulture i biznisa i Plan za razvoj 

infrastrukture u kulturi u okviru Nacionalnog investicionog plana.   

Mnoge organizacije se oslanjaju na novac stranih sponozora i donatora.  

Ministarstvo kulture raspisuje konkurse za projekte i stvaralaštvo od 2000. godine, dok je 

u septembru 2006. godine prvi put birana i komisija koja će donositi odluke o podršci 

različitim projektima.   

Ministarstvo kulture vodi osnovnu brigu o kulturi u Srbiji, delegirajući svoju vlast 

u pokrajini Vojvodini na pokrajinsku vladu, odnosno Pokrajinski sekretarijat za 

obrazovanje i kulturu.   

Tokom devedesetih godina prošlog veka, institucije koje su imale najviše uticaja u 

regionu su bile Savet Evrope, UNESCO, zatim kulturni centri pojedinih zemalja kao što 

su Britanski savet, Gete institut, Francuski kulturni centar i drugi. UNESCO se 

interesovao za zaštitu kulturne baštine, Savet Evrope je pomagao razvoj i revitalizaciju 

kulturnih politika i smernica za njihov razvoj22, dok su kulturni centri bili značajan izvor 

informacija i nudili su mogućnosti za povećanje mobilnosti među regionima. Treba 

pomenuti i dugotrajni doprinos Soros fondacije koja je delovala u regionu, pomažući 

civilni sektor i aktivno sarađujući sa brojnim organizacijama i mrežama kulture. Soros 

                                                 
22 Mosaic program Saveta Evrope je bio poseban program posvećen kulturnom diverzitetu i odnosima sa 
civilnim sektorom, koristeći programe za mobilnost menadžera u kulturi 
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fondacija je najveći doprinos dala upravo u domenima umetničke razmene, mobilnosti i 

modernizacije savremenih formi.23   

Tokom poslednje decenije 20. veka u regionu je došlo do kulturnih promena koje 

su neumitno nosile i promene u sistemu vrednosti. Na teritoriji Bosne i Hercegovine je 

došlo do formiranja tri nacije, koje još uvek nisu sasvim uspele da ostvare aktivnu 

međusobnu saradnju, Srbija i Hrvatska prolaze kroz tranziciju, Makedonija takođe. 

Platforma za dijalog i saradnju nije formirana među ovim zemljama uprkos brojnim 

,,kulturnim” susretima na zvaničnim i nezvaničnim nivoima. Zato je neophodno 

uspostaviti saradnju zasnovanu na partnerstvima i javnom dijalogu. Danas je u regionu 

nemoguće zaobići termine kao što su interkulturalizam, održivost, pomirenje, 

revitalizacija, kulturna različitost i slično. Ovi termini su potekli od evropskih 

organizacija koje su sarađivale u regionu. Svakako, teorija bez prakse ne znači mnogo, a 

dosta toga nije učinjeno da se ovi termini i aktivno uključe u pomoć kulturi.   

Ovde treba pomenuti i ostale organizacije i mreže kulture koje su se aktivirale u 

regionu tokom devedesetih godina 20. veka i početkom tekućeg. Evropska kulturna 

fondacija sa sedištem u Amsterdamu, mreža Soros fondacija, Felix Meritis, uticali su na 

jačanje kulturne saradnje u regionu svojim programima. Evropska kulturna fondacija 

(ECF)24 i dalje dva puta godišnje raspisuje konkurs za inovativne projekte u regionu, a 

osnovala je i Balkan Incentive Fund, fond koji pomaže mobilnost umetnika u regionu.   

Osamdesetih i devedesetih godina 20. veka (a mnoge i danas) postojale su i 

razvijale se evropske mreže kulture posvećene različitim kulturološkim i umetničkim 

oblastima. Ovakve mreže su delovale kao ,,kišobran” organizacije, okupljajući pod 

svojim okriljem brojne manje organizacije, mreže, fondacije.  Malobrojne organizacije sa 

prostora regiona su u početku uzimale učešće u radu pomenutih mreža, dok je danas taj 

broj znatno veći, mada su mreže malobrojnije.25 Prethodnih godina neke od aktivnih 

                                                 
23 The emerging creative industries in Southeastern Europe, Collection of papers from the course on 
Managing Cultural Transitions: Southeastern Europe-the impact of creative industries, Dubrovnik, 8-15 
May 2005, Culturelink, str. 85  
24 Evropska kulturna fondacija ECF www.eurocult.org  
25 Mnoge mreže su promenile svoje polje rada, neke od njih su promenile status kao što je ERICArts mreža 
postala institut 

http://www.eurocult.org/
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mreža koje su sarađivale sa kolegama u regionu su bile: IETM (Informal European 

Theatre Meeting), mreža koja se prevashodno bavila izvođačkim umetnostima, ali sve 

više radi na povećanju mobilnosti umetnika u regionu26, ELIA (European League of 

Institutes of Arts), ENCATC (Cultural Administration Training Centres), CIRCLE 

(Cultural Information and Research Centres in Europe), EFAH (Europan Forum for Arts 

and Heritage) i mnoge druge. Ove mreže su u svoje projekte uključivale i organizacije i 

pojedince iz regiona, podstičući na ovaj način regionalnu saradnju i saradnju sa zemljama 

članicama Evropske unije. Poslednjih godina su i neki od godišnjih sastanaka ovih mreža 

održavani u Beogradu, kao jednom od centara jugoistočne Evrope. Kao jedan od 

pozitivnih ishoda saradnje sa mrežama treba izdvojiti formiranje dve mreže regionalnog 

karaktera – BAP mreža asocijacije balkanskih izdavača (Balkan Association of 

Publishers) i BAN (Balkan Art Network). Ove dve mreže su osnovane nakon 

međunarodne konferencije održane u Sarajevu 1999. godine. Održavanje konferencije su 

omogućile organizacije ERICArts iz Bona, FINN Ekvit, Culturelink i Plavi zmaj, a 

zvanično ih je podržao UNESCO, dok je finsko Ministarstvo za obrazovanje i kulturu 

omogućilo finansijska sredstva. Naziv konferencije bio je veoma jasan – rekonstrukcija 

kulturne produkcije na Balkanu i ova konferencija je zaista podstakla saradnju među 

kulturnim operaterima u regionu. Kao jedan od ishoda konferencije, nastala je i 

asocijacija Balkankult koja se bavila kulturnom saradnjom u regionu zapadnog Balkana 

da bi početkom 2005. godine prerasla u fondaciju Balkankult koja i dalje podržava 

projekte u istom regionu i gradnju kulturnih mostova sa ostalim evropskim zemljama i 

regionima.   

Inostrane mreže kulture su bile primer koje su sledile i neke organizacije u 

regionu. Tako je pomenuta asocijacija Balkankult okupila preko 40 saradnika iz regiona u 

jedan vid mreže, a slično su funkcionisale i organizacije Ecumest (Bukurešt), Mama 

(Zagreb), Rex (Beograd), Multimedia (Skoplje), itd. Ove i slične organizacije su same 

radile na jačanju međunarodne saradnje i razvoju projekata, bez ikakve zvanične podrške.  

                                                 
26 Mreža IETM je tvorac sajta On the move www.on-the-move.org koji mesečno donosi informacije 
značajne za izvođačke umetnosti, ali i mnoge druge oblasti. Informacije su od velikog značaja za umetnike 
i praktičare koji prate različite konkurse, sastanke i publikacije iz pomenutih oblasti. Pod okriljem ove 
mreže radi i mreža Balkan Express posvećena organizacijama sa Balkana koje se bave izvođačkom 
umetnošću. 

http://www.on-the-move.org/
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Takođe, same su pronalizile saradnike i partnere i potraživale finansijsku pomoć na 

raznim stranama, zavisno od svojih aktivnosti i tipa projekata.  Postojanje Soros fondacije 

i programa koji su podržavali mobilnost u velikoj meri je pomoglo i rad mnogih 

organizacija.  

Pakt za stabilnost za jugoistočnu Evropu ima jasno definisanu ulogu – da 

doprinese regionalnoj saradnji, ostvari komplementarnost sa akcijama Evropske komisije 

i pomogne integrisanje u Partnerstvo za mir.27  

U nedostatku zvanične podrške, organizacije su inicirale učešća u kolonijama, na 

festivalima, rezidencijalnim centrima, manifestacijama i slično. Mnoge od ovih inicijativa 

inicirale su i višegodišnje projekte.28  

Postojanje zakona u kulturi je od izuzetnog značaja za međunarodnu kulturnu 

saradnju i samu kulturnu diplomatiju. Saradnja sa inostranim institucijama uticala je da 

zemlje u regionu ozbiljnije shvate primenu zakona u kulturi i neophodnost stvaranja i 

donošenja novih, modernijih i kvalitetnijih odluka. Na primer, nacrt zakona o 

kinematografiji proistekao je iz saradnje sa francuskim ekspertima 2004. godine. 

Prepreku često predstavlja dugotrajan proces javne rasprave i samog usvajanja pred 

Skupštinom.  Svaki nivo vlasti u Srbiji zasebno vodi kulturnu diplomatiju, tj. 

međunarodnu kulturnu saradnju, bez značajnijih međusobnih usklađivanja, bez jasnog 

plana ili koncepta. Ovakva kulturna diplomatija je reaktivna, odnosno – ona uglavnom 

odgovara na inostranu potražnju. Ređe se javljaju inicijative putem kojih bi se tražili 

strani partneri za realizaciju kulturnih projekata.  

Ogranak Evropske agencije za rekonstrukciju u Beogradu je zadužen za većinu 

programa koji se sprovode na relaciji Evropska Unija – zemlje kandidati ili zemlje koje 

prolaze Sporazum o stabilizaciji i asocijaciji. Agencija identifikuje i realizuje projekte. Za 

obnovu i druge oblike pomoći Evropska unija izdvaja 65 miliona evra godišnje. Treba 

                                                 
27 Srbija je postala članica Partnerstva za mir (Partnership for peace) 2006. godine 
28 Primer je nordijsko-balkanska saradnja koju je inicirala asocijacija Balkankult uz logističku i finansijsku 
pomoć Nordijskog saveta ministara (www.norden.org), saradnja je trajala 2004-2006. godine uz brojne 
programe i projekte koji su nastavljeni i nakon završetka centralne saradnje (kao što je saradnja Srbija – 
Island) 

http://www.norden.org/
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napomenuti da je ova cifra u 2003. godini iznosila 51 milion evra, a u 2005. i 2006. je 

izdvojeno 36 miliona evra, s obzirom na činjenicu da je sposobnost zemalja kojima su 

sredstva upućivana bila precenjena.29 U narednom dijagramu vide se visina sredstava 

koje je Evropska unija uložila u Srbiju, Crnu Goru i Kosovo u periodu 1996-2002. 

godina. Sredstva su prikazana u milionima evra.30 

 

 U oblasti socijalnog razvoja i društva, Evropska unija je, preko Agencije za 

rekonstrukciju, donirala 15,5 miliona evra za obrazovanje i nauku, odnosno 23,8 za 

društvo i medije u periodu 1998-2002. godina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Erhard Busek, Otvorena kapija ka Istoku (Beograd: Clio, 2007), str. 82 
30 Izvor: Evropska agencija za rekonstrukciju www.ear.europa.eu  

Evropska 
unija 

 

Srbija 
561,2 

Crna Gora 
73,8 

Kosovo 
829,6 

http://www.ear.europa.eu/
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3.2.  Saradnja među Ministarstvima 

Ministarstvo kulture republike Srbije, kao što je već rečeno, vodi brigu o kulturi 

na državnom nivou. Ovo Ministarstvo zvanično aktivno sarađuje sa Ministarstvom 

spoljnih poslova republike Srbije (koje je pod imenom Ministarstvo inostranih poslova, a 

zatim Ministarstvo spoljnih poslova funkcionisalo na republičkom nivou nakon razlaza sa 

Crnom Gorom).  Ministarstvo kulture se bavi pitanjima kulture na međunarodnom planu, 

dok se Ministarstvo spoljnih poslova koncentriše na opšte međunarodne poslove i 

međunarodnu saradnju.   

Nakon 2001. godine, osnovno je bilo ponovo se pridružiti ili uključiti u sve 

značajnije regionalne i evropske profesionalne asocijacije i mreže kako bi se iznova 

uspostavila međunarodna saradnja i razmena ili ustanovile nove veze.   

Nacionalni komitet za UNESCO je pod nadzorom Ministarstva spoljnih poslova i 

sarađuje sa Ministarstvom kulture, kao i Ministarstvom obrazovanja.  Formiraju se nove 

inicijative za obnovu i stvaranje srpskih kulturnih centara u inostranstvu, na čemu rade 

Ministarstvo kulture, Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo za dijasporu. Obnova 

infrastrukture u kulturi je važan zadatak koji bi trebalo da nađe mesto među prioritetnim 

planovima novopostavljenih Ministara (maj 2007).   

Kako su određeni programi podrške Evropske unije (CARDS – Neighbourhood 

Programme, Interreg) bili sprovođeni preko Ministarstva za ekonomske odnose sa 

inostranstvom, brojne kulturne organizacije su pri ovom Ministarstvu konkurisale za 

finansijsku podršku, često vezujući na svom projektu više Ministarstava. Međutim, još 

uvek ne postoje jasno određena pravila / zakoni prema kojima bi pomenuta Ministarstva 

formirala timove za rad na zakonima i akcijama u kulturi. Veze među Ministarstvima su 

često sporadične i nisu formalno ustanovljene. Zajednička inicijativa na polju kulture u 

zemlji i inostranstvu predstavljala bi veliki podstrek za kulturni razvoj.     
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Deo izveštaja o stanju u kulturi u Srbiji, pripremljen za Compendium31, u delu o 

saradnji među Ministarstvima, donosi predlog da se osnuju timovi koji bi se sastojali od 

članova različitih Ministarstava udruženih u zajedničkoj misiji; kao i zajednički fondovi 

za pomoć kulturi. Takođe, ne postoje komiteti ni mreže koji bi bili organizovani među 

Ministarstvima, a koji bi promovisali međukulturni dijalog. Od maja 2007. godine kada 

je formirana nova Vlada Srbije, prisutno je uveravanje iz resornih Ministarstava da će 

saradnja postojati i biti strateški planirana. Svakako da bi ovakva situacija pomogla 

ozbiljnijem shvatanju značaja kulturne diplomatije za međunarodne kulturne odnose, kao 

i predstavu koju bi druge zemlje mogle imati o Srbiji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Savet Evrope / EricArts – Compendium of cultural policies and trends in Europe 
www.culturalpolicies.net  

http://www.culturalpolicies.net/
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3.3. Ministarstvo kulture Srbije i učestvovanje u radu međunarodnih organizacija32 

 Ministarstvo kulture sarađuje sa institucijama kao što su Savet Evrope i Unesko. 

Zvaničan stav Ministarstva je da je saradnja sa pomenutim institucijama dobra, ali 

detaljnija analiza situacije pokazuje da ova saradnja nije dovoljno razvijena, jer je u 

velikoj meri samo formalna. Kao što je pomenuto, Ministarstvo nije definisalo zakone i 

prioritete prema kojima bi međunarodna saradnja funkcionisala, samim tim, veza sa 

zvaničnim stranim institucijama se nije dalje razvijala. Može se sa sigurnošću potvrditi da 

je većina realizovanih projekata bila odgovor na inicijativu stranih partnera.   

 Pri Ministarstvu kulture ne postoje zakoni ili direktive za obuku kadrova, što 

ponekad čine ambasade ili pojedinci, kao što su kulturne organizacije ili institucije. 

Američka ili italijanska ambasada organizuju pojedine treninge – o finansiranju ili 

restauraciji33, ali ovi treninzi nisu zaživeli među domaćim organizacijama. Centar za 

profesionalni razvoj organizuje različite vrste obuka, s tim što je neophodno da za svaki 

svoj projekat traži podršku, a u saradnji sa Unesco programom kursa za kulturnu politiku 

i menadžment. Za kulturnu diplomatiju, pa ni za samu kulturnu politiku, koja treba da je 

osnov delanja u kulturi, nema jasno definisanih budžeta ili linije finansiranja. Zaposleni u 

međunarodnoj kulturnoj saradnji ove aktivnosti opisuju kao ,,stihijske’’ i neorganizovane. 

Takođe, brojne odluke o finansiranju prolaze bez zvaničnog plana i van konkursa koje 

Ministarstvo raspisuje dva do tri puta godišnje.   

Ministarstvo kulture ohrabruje organizacije da učestvuju u radu inostranih mreža i 

organizacija, ali nema ustanovljen fond za mobilnost koji bi finansijski pomagao ovakvu 

saradnju (troškove putovanja, učestvovanja na konferencijama, organizaciju istih i 

slično).  

 Ministarstvo kulture ima posmatračku ulogu u mreži evropskih lidera lokalnih i 

regionalnih vlasti u kulturi – Susreti (Les Rencontres)34, dok je grad Beograd aktivni član 

ove mreže, kao i Novi Sad. Ministarstvo kulture zajedno sa Kancelarijom za etničke 

                                                 
32 Podržani programi i finansijski okviri za 2006. za Ministarstvo kulture Srbije su dati u prilogu 
33 Compendium of cultural policies and trends in Europe www.culturalpolicies.net  
34 Les Rencontres www.lesrencontres.org  

http://www.culturalpolicies.net/
http://www.lesrencontres.org/
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manjine radi monitoring i implementaciju Unesco Konvencije o zaštiti i promociji 

kulturne različitosti u izražavanju (Convention on the protection and promotion of the 

diversity of cultural expressions).35   

 Ministarstvo kulture (država Srbija) dobila je status posmatrača u Međunarodnoj 

frankofonskoj organizaciji – Organisation International de la Francophonie. Status je 

potvrđen 29. septembra 2006. godine.   

 Javna potrošnja po glavi stanovnika u 2003. godini je iznosila 16,55€; 13 odsto 

budžeta dodeljivano je tada kulturi za projekte u svim kulturnim disciplinama.36   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=31038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
36 Iz izveštaja za Compendium – natinal policies and cultural trends in Europe 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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3.3/1 Savet ministara kulture jugoistočne Evrope 

 U martu 2005. godine, u Kopenhagenu, potpisivanjem Povelje37, tadašnji ministar 

kulture, Dragan Kojadinović, postao je predstavnik Srbije u Savetu ministara kulture 

jugoistočne Evrope. Ovaj Savet je nastao na osnovu inicijative Nordijskog saveta 

ministara38 i njihove dugogodišnje kulturne aktivnosti u regionu zapadnog Balkana. Sam 

nordijski region poseduje jak kulturni lobi i aktivno sprovodi svoju međunarodnu 

kulturnu saradnju koja je uglavnom usmerena na druge regione u Evropi, pa i svetu.  

Tako je u periodu 2002 – 2005. godina, Nordijski savet finansijski i logistički podržao 

saradnju sa zemljama zapadnog Balkana. U okviru ovog projekta realizovano je preko 40 

projekata i 60 zasebnih programa u različitim umetničkim oblastima, a tokom 2006. 

godine su usledile nove inicijative (follow-up processes), kao što je kulturna saradnja i 

umetnička razmena Srbije sa Islandom.  

 Svaka zemlja članica Saveta ministara kulture jugoistočne Evrope (Albanija, 

Bugarska, Grčka, Hrvatska, Makedonija, Rumunija, Turska, Crna Gora, Srbija) 

naizmenično, po abecednom redu, predsedava Savetu. U okviru Saveta je formiran 

Sekretarijat koji vodi administrativne poslove i zadužen je za odnose sa javnošću.   

Sastanak održan 22 – 25. juna 2006. godine u Varni, tokom predsedavanja 

Bugarske, potvrdio je želju za intenziviranjem regionalnog dijaloga i ustanovio stvaranje 

čvrstog partnerstva. Kulturna različitost, kojom je region toliko bogat, bila je jedna od 

glavnih tema sastanka, na kome su članovi potvrdili njen značaj za celu Evropu.   

 Pre Varne, sastanak ministara je održan u Tirani, na kome je donesen osnovni 

plan – Akcioni plan u kulturnoj saradnji jugoistočne Evrope, radni dokument za devet 

kratkoročnih i dugoročnih projekata. Kratkoročni projekti podrazumevaju organizovanje 

izložbi i razmenu umetnika, što predstavlja kulturnu diplomatiju na delu, dok dugoročni 

projekti nose edukativnu notu i predviđaju istraživanje kulturne različitosti, u cilju 

stabilizacije prilika u regionu. Naravno, treba uzeti u obzir da je ovo prva velika 

inicijativa za regionalnom saradnjom na državnom nivou, posebno govoreći o regionu 
                                                 
37 www.balkankult.org/bk/files/121/sr/POVELJA.pdf  
38 Nordijski savet ministara www.norden.org 

http://www.balkankult.org/bk/files/121/sr/POVELJA.pdf
http://www.norden.org/


 35 

zapadnog Balkana39. Do trenutka formiranja Saveta, sve kulturne inicijative u regionu 

zapadnog Balkana bile su pojedinačne, čak retke. Umetnici su prvi iznova uspostavili 

raskinute veze nakon rata - međusobnim pozorišnim gostovanjima, razmenom izložbi, 

učestvovanjem u zajedničkim projektima, itd. Oni su svakako bili odlični ambasadori 

kulture svoje zemlje, u periodu kada zvanična konzularna predstavništva i ambasade još 

nisu ni bili uspostavljeni.   

 Učesnici sastanka u Varni su usvojili Strategiju za identifikaciju, očuvanje, 

održivo korišćenje i promovisanje kulturnih koridora jugoistočne Evrope i razmotrili 

Akcioni plan vezan za ovu strategiju. Usvajanje Strategije je usledilo nakon potpisivanja 

Deklaracije Komunikacija nasleđa.40   

 Ministarstvo kulture je ovom prilikom izjavilo da je spremno da radi na 

regionalnom povezivanju, unapređenju kulturnog dijaloga, a u okviru kulturne 

diplomatije radi se na bližem upoznavanju kultura i istorije naroda na tlu jugoistočne 

Evrope. Podršku inicijativama izrečenim na sastanku u Varni pružili su i predstavnici 

Saveta Evrope i Evropske komisije, koji su prezentovali sopstveni projekat Regionalni 

program za kulturno i prirodno nasleđe u jugoistočnoj Evropi.   

 Još jedan važan dokument je predstavljen na ovom sastanku, a to su zajedno 

učinili ministri i zvaničnici evropskih institucija – Odluka o institucionalizaciji Akcionog 

plana o kulturnoj saradnji u jugoistočnoj Evropi. Ova Odluka predstavlja radni 

instrument koji promoviše širenje kulture, mobilnost umetnika i umetničkih dela.   

Važan korak bilo bi i stvaranje regionalnih menadžerskih strategija za definisanje 

i sprovođenje kulturnih potreba, osiguravši time uključivanje kulturne aktivnosti u 

savremene ekonomske tokove i obezbedivši razvoj kulturnog turizma41 kao bitne kulturne 

i privredne grane za sve zemlje regiona.   

                                                 
39 Zapadni Balkan, geopolitički termin, podrazumeva zemlje bivše Jugoslavije, sem Slovenije, a uključuje i 
Albaniju 
40 Deklaracija Komunikacija nasleđa usvojena je 1. juna 2006. godine u Opatiji, potpisali su je šefovi 
država jugoistočne Evrope 
41 Povelja Saveta ministara kulture jugoistočne Evrope (JIE) 
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Na okruglom stolu o kulturnoj diplomatiji, održanom 22. juna 2006. godine u 

hotelu Balkan u Beogradu42, bilo je reči i o regionalnoj kulturnoj diplomatiji. Pri tom se 

uzimao u obzir region zapadnog Balkana. Udružujući se na ovaj način, složili su se 

učesnici, region ima više šansi za brže napredovanje u procesu evropskih integracija. 

Naravno, kulturna diplomatija ne podrazumeva delovanje na samo jednu grupu, već 

predstavljanje sopstvene kulture drugoj naciji i podsticanje građana sa obe strane da u toj 

razmeni učestvuju.   

Evropski integracioni procesi predstavljaju i temeljan rad na harmonizaciji 

zakonodavstva u celini, samim tim i zakonodavstva u kulturi. Neki od zakona koji bi, s 

obzirom na formiranje nove Vlade u Srbiji (maj 2007. godine), i novog tima u 

Ministarstvu kulture, trebalo da budu doneseni u oblasti kulture, mogli bi direktno da 

utiču na stvaranje plana za sprovođenje kulturne diplomatije Srbije. Još uvek nema 

zvaničnih saopštenja, ali se nezvanično može čuti da će se, kako i dolikuje, prvenstveno 

Ministarstvo kulture baviti planiranjem kulturne politike, ali i kulturne diplomatije, dok 

će Ministarstvo spoljnih poslova (koje u većini zemalja vodi kulturnu diplomatiju) biti 

partner Ministarstvu kulture u ovom procesu.   

Ozbiljan zadatak za Ministarstva u regionu predstavlja njihov plan za sprovođenje 

temeljnih istraživanja u oblasti kulture, ispitivanje i razvoj sociokulturnog miljea, 

mobilnost umetnika i stručnjaka i umetničkih dela.  Takođe, rad na obrazovanju u kulturi, 

zaštita autorskih prava u skladu sa međunarodnim konvencijama, efikasna primena 

bilateralnih i multilateralnih međunarodnih ugovora, primena potencijala postojećih 

programa Saveta Evrope, Uneska, Evropske unije i drugih evropskih tela. Svi pomenuti 

predlozi mogu biti shvaćeni kao napredak u kulturnoj diplomatiji i shvatanje njenog 

značaja za razvoj jedne zemlje, kako pojedinačnih država u regionu, tako i regiona u 

celosti.   

Novooformljeni tim Ministarstva za kulturu Srbije napominje da će njen sektor za 

međunarodne odnose, evropske integracije i razvoj menadžmenta u oblasti kulture biti 
                                                 
42 Međunarodni okrugli sto Kulturna  diplomatija, održan je 22. juna 2006. godine u organizaciji 
Balkankult fondacije www.balkankult.org  
 

http://www.balkankult.org/
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zadužen za proces harmonizacije u oblasti kulture i medija sa standardima Evropske 

unije. Ovo podrazumeva zakonodavstvo, institucionalne promene u državnoj upravi i 

obrazovanje kadrova za potrebe pridruživanja Uniji. Ovaj sektor se bavi i programima 

vezanim za materijalni položaj kulture i medija, sa ciljem unapređenja ekonomskog 

potencijala kulture.  
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3.4. Ministarstvo spoljnih poslova republike Srbije 

U većini evropskih zemalja, Ministarstvo spoljnih poslova je zaduženo za vođenje 

kulturne diplomatije. Međunarodni kulturni odnosi treba da budu deo spoljne politike, 

većina zemalja i koristi ovaj termin da opiše kulturnu diplomatiju. Recimo, u Kanadi je 

kultura jedna od tri osnovne komponente spoljne politike (pored ekonomije i zvanične 

politike). Često su veze Ministarstva spoljnih poslova sa Ministarstvima kulture 

neformalne i ograničene. U Sjedinjenim Državama kulturna diplomatija nije integralni 

deo nacionalnog diplomatskog repertoara, ali sve više postaje deo spoljne politike.   

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije ističe da je javna diplomatija nadređena 

kategorija kulturnoj diplomatiji, koju sprovodi kroz svoju Generalnu direkciju za 

informisanja i kulturu, odnosno Direkciju za međunarodnu, kulturnu, prosvetnu, naučnu, 

tehnološku i sportsku saradnju (DMKPNTS). Međutim, nigde se zvanično ne navodi da 

je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije zaduženo za kulturnu diplomatiju na nivou države 

Srbije, već da ono vodi deo međunarodne kulturne saradnje, i sarađuje sa Ministarstvom 

kulture Srbije. Ministarstvo kulture sada aktivno radi na stvaranju kulturne politike 

Srbije43 i ovim će se zvaničnije započeti vođenje kulturne diplomatije Srbije (svakako je 

preduslov), a uz pomoć Ministarstva spoljnih poslova, što predstavlja nešto drugačije 

rešenje u odnosu na druge zemlje Evrope i sveta. Naravno, tek ostaje da se vidi kakvo 

rešenje će po ovom pitanju pronaći eksperti Ministarstava. Činjenica je da  Ministarstvo 

spoljnih poslova radi na koordinaciji između različitih oblasti u koju spada i kultura. 

Takođe, pomenuto Ministarstvo predstavlja važnu instituciju kod zaključivanja različitih 

međunarodnih sporazuma, posebno u situacijama kada dela kao garant za sprovođenje u 

različitim projektima. Ovo znači da, ukoliko se sprovodi neki međunarodni projekat iz 

kulture, Ministarstvo kulture (ili neko drugo Ministarstvo, recimo – obrazovanja) može 

biti izvršilac, ali je Ministarstvo spoljnih poslova direktno odgovorno za realizaciju 

projekta pred međunarodnim partnerom.   

U samom Ministarstvu postoji Služba za međunarodne pravne poslove koja se 

delom bavi i kulturom kao delom međunarodne saradnje i međunarodnih kontakata.  

                                                 
43 U trenutku pisanja rada pojavio se Nacrt Zakona o kulturi koji je sastavilo Ministarstvo kulture Srbije 
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Ministarstvo spoljnih poslova Srbije više pažnje posvećuje programima iz oblasti 

obrazovanja, mada nije precizno navedeno u kojoj meri (u kojoj meri se izdvajaju 

sredstva, za koji period i slično). Ministarstvo češće sarađuje u bilaterali, koristeći pritom 

austrijsko i italijansko iskustvo, budući da se na ovaj način lakše distribuiraju postojeća 

sredstva.    

Ministarstvo spoljnih poslova nije u prilici da u većoj meri podržava pojedinačne 

umetnike, menadžere, kulturne operatere i slično, budući da se rad Ministarstva bazira na 

većim projektima od državnog interesa, a često je za realizaciju projekata neophodno 

postojanje različitih ugovora i protokola. Sa druge strane, nepostojanje valjanih programa 

za sprovođenje kulturne diplomatije primorava Ministarstvo da sporadično pomaže 

upravo pojedince, bez nekog ozbiljnijeg plana. Ovakva pomoć je dobrodošla, ali ne može 

nastaviti da bude praksa jer daje najmanje rezultata, a sredstva se rasipaju jer se ne troše 

planski.   

Prioriteti Ministarstva spoljnih poslova republike Srbije su sledeći: 

• Spoljno-politički položaj Srbije 

• Srbija – Evropska Unija 

• Srbija – region (regionalna saradnja) 

• Kosovo i Metohija 

• Srbija i borba protiv terorizma 

Kao što se iz priloženog vidi, zvanično nema odnosa javna diplomatija – kulturna 

diplomatija, već javna diplomatija kao platforma za ispitivanje političkih faktora.   

U ovom trenutku, Ministarstvo spoljnih poslova predsedava Komitetu Ministara 

Saveta Evrope.44 Plan koji je Ministarstvo izdalo povodom predsedavanja je prilično 

formalno sročen i njegova realizacija tek treba da usledi. Zvanično, tokom šest meseci 

                                                 
44 Savet Evrope www.coe.int i Kancelarija Saveta Evrope u Beoradu www.coe.org.yu  

http://www.coe.int/
http://www.coe.org.yu/
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predsedavanja koje je počelo u maju 2007. godine, Srbija će sprovesti niz akcija na 

različitim poljima, pa i na polju kulture.45   

Prema planu, Srbija će se zalagati za demokratizaciju, podršku sociokulturnim 

procesima, razvoju građanskog društva, nevladinih organizacija, itd. Naravno, ova opšta 

mesta, karakteristična za sve zvanične planove, sadrže i tačke o zaštiti i promociji 

evropskog identiteta, poštovanju zajedničkog nasleđa i kulturnog diverziteta. Upravo je 

zaštita, promocija i očuvanje kulturnog diverziteta bila tema sastanka u Faru (Portugalija) 

u oktobru 2005. godine; u tom kontekstu, Srbija će dati podršku dokumentu White Paper 

on intercultural dialogue, do novembra 2007. godine. U Beogradu će u novembru ove 

godine biti održan sastanak na temu očuvanja interkulturalnog dijaloga, budući da je i 

Srbija multietnička, multikonfesionalna i multikulturalna zemlja. Takođe, Srbija će biti 

zemlja – domaćin Evropskih dana kulturne baštine (European Heritage Days). Otvaranje 

ove manifestacije odigraće se u Beogradu 21 – 22. septembra 2007. godine (u ovu 

manifestaciju su zajedno uključeni Savet Evrope i Evropska komisija). U kontekstu 

prethodno navedenog treba pomenuti da je Evropska komisija odredila 2008. godinu za 

godinu interkulturalnog dijaloga u Evropi.46   

Zatim, Srbija će podržati održavanje konferencije u Strazburu na jesen ove 

godine, sa temom Multiple images, shared destinies – learning about history in a 

multicultural society, Kampanju za diverzitet, ljudska prava i učestvovanje (European 

Youth Campaign for diversity, human rights and participation ‘’All different – all 

equal’’; uz saradnju sa Savetom Evrope, Kancelarija u Beogradu će organizovati 

lansiranje ove kampanje.   

Smatram da bi Srbija, pored podržavanja predloženih projekata i programa, 

trebalo da ima više sopstvenih inicijativa.  Postoji par dobrih primera – grupa studenata 

sa Pravnog fakulteta u Beogradu je podnela predlog za organizovanje Evropske 

konvencije za zaštitu starih zanata i tradicionalnih veština (European Convention on the 

                                                 
45 Predsedavanje Srbije Komitetu ministara Saveta Evrope http://www.coe.int/t/dc/files/presidences-
sessions-cm/presidences/serbia/default_EN.asp 
46 Više informacija videti na www.europa.eu.int  
 

http://www.coe.int/t/dc/files/presidences-sessions-cm/presidences/serbia/default_EN.asp
http://www.coe.int/t/dc/files/presidences-sessions-cm/presidences/serbia/default_EN.asp
http://www.europa.eu.int/
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protection of old and traditional crafts). Značaj negovanja multikulturalnosti je izložen 

kroz projekat Promocija multikulturalnosti i tolerancije u Vojvodini, uz izložbu Live side 

by side – prezentovanje različitih etničkih grupa, folklora i istorijskih karakteristika.   

S obzirom na činjenicu da je dosta akcija vezano za multikulturalnost, Srbija bi 

trebalo da iskoristi svoj multikulturalni i multietnički sastav i u svoje akcije na polju 

kulturne diplomatije uključi programe manjina i etničkih grupa.   

Ostaje da se potvrdi da li će u oktobru biti organizovana nedelja srpskog filma, i, 

takođe na jesen, Festival evropskog filma u saradnji sa stranim kulturnim centrima u 

Beogradu, što predstavlja kulturnu diplomatiju na delu. Treba još pomenuti da budžet 

Saveta Evrope iznosi 197 214 100€, a doprinos Srbije je 549 438, 48€ (0,2786 odsto 

budžeta Saveta Evrope).   

Nažalost, nije moguće dati detaljniji prikaz finansijske matrice Ministarstva u 

oblasti kulture / kulturne diplomatije budući da zvanični izveštaji ne postoje niti se 

planski prati podela sredstava, naročito kada su u pitanju manji projekti ili podrška 

pojedincima.47   

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije prati većinu kulturnih akcija koja se 

odigravaju između Srbije i drugih zemalja, pomažući neke od njih sporadično i ponekad 

učestvujući kao vodeći partner u nekim od međunarodnih kulturnih inicijativa. Zvanični 

izveštaj o obimu i kvalitetu ove saradnje ne postoji, dok interni izveštaji pokrivaju i one 

programe koji su se odigrali kao inicijativa drugih Ministarstava, naročito Ministarstva 

kulture. Ovi izveštaji predstavljaju popise izvedenih programa i projekata, nisu potpuni i 

ne sadrže detalje niti strateške odrednice.  

 

 

 

                                                 
47 Podaci o finansijama nisu dostupni za godine koje su bile predmet interesovanja – 2005. i 2006. godina 
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3.5. Vlada Srbije i aktivnost na polju kulture 

Nema jasnih vladinih programa koji podržavaju međukulturni dijalog, niti postoji 

nacionalna definicija kulture u Srbiji. Nova Vlada, formirana u maju 2007. godine, 

imenovala je ministra bez portfelja za sprovođenje Nacionalnog investicionog plana 

(NIP) u periodu 2006 – 2011. čije je predloge Ministarstvo kulture prihvatilo u 

prethodnom mandatu. Ukupan budžet NIP je 1 649 miliona evra, pri čemu je kulturnim 

projektima namenjeno 50 miliona evra (u 2006. godini 16,57 miliona evra, u 2007. godini 

33,43 miliona evra), što čini 3,97 odsto ukupnog budžeta.   

Vlada Srbije organizovala je i Kancelariju za pridruživanje Evropskoj uniji48, čiji 

je zadatak da harmonizuje odnose sa Evropskom unijom u procesu pregovaranja za 

punopravni status zemlje-članice. Kultura je delom zastupljena u pretpristupnim 

fondovima EU za koje je Kancelarija nadležna, kao što su Phare, Ispa, Sapard i Cards, 

koji su postali tzv. IPA pretpristupni fond.49 U datoj SWOT analizi, jasno se uočava 

opasnost (threat) za učestvovanje u ovim programima usled slabih kapaciteta resornih 

ministarstava i nepostojanja budžetskih sredstava za kofinansiranje.  Treba napomenuti 

da je u programu Cards kultura našla svoje mesto pod soft initiatives. Cards program 

predstavlja jedan od najsveobuhvatnijih programa Evropske unije. Njegova oblast 

delovanja je prvenstveno ekonomija, odnosno ekonomski i socijalni razvoj, kao i zaštita 

životne sredine i borba protiv organizovanog kriminala. Za naše uslove interesantan je 

deo Cards programa - Neighbourhood Programme koji je pokrivao različite oblasti – 

infrastrukturu, saobraćaj, životnu sredinu, komunikacije, saradnju na polju tehnologije, 

promovisao je kretanja (movement of people), akcije ,,ljudi ljudima“ (people to people) u 

oblasti kulturne i obrazovne razmene i saradnje, što je ujedno predstavljalo jedinu oblast 

koja je pominjala kulturu i za koju su bila izdvojena daleko manja sredstva. Cards sadrži i 

podprogram pod nazivom Community Programme. Solunski sastanak zemalja zapadnog  

Balkana predvideo je uključivanje u ovaj program. Uslov je bio izrada sopstvenog 

programa ili plana projekata koji bi mogli biti finansirani, i podrazumevao da su ovi 

programi međunarodni. Nacionalni Cards programi formiraju godišnji budžet 

                                                 
48 Kancelarija za pridruživanje EU www.seio.sr.gov.yu  
49 http://www.seio.sr.gov.yu/code/navigate.asp?Id=285  

http://www.seio.sr.gov.yu/
http://www.seio.sr.gov.yu/code/navigate.asp?Id=285
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Community programa, koji ne može prelaziti 5% ukupnog godišnjeg budžeta Cards. Cilj 

Community programa je primena što većeg broja zakona i odredbi Evropske unije. 

Ovakvi programi su akcione prirode, stvoreni da bi se kroz njih postigli standardi 

Evropske unije i zemalja članica. Program Interreg, koji je već pominjan, uključuje 

nacionalni, regionalni i lokalni nivo u zemljama u kojima se sprovodi. Kao takav, 

program je decentralizovanog tipa. Neighbourhood podrazumeva saradnju između 

zemalja članica Unije i zemalja koje su im geografski bliske. Program se deli na 

bilateralne međugranične programe saradnje (INTERREG A) i programe šireg obima 

saradnje pod nazivom INTERREG B koji takođe mogu biti bilateralni.50 Uz program 

Phare čiji je budžet iznosio 90 miliona evra, ukupno ulaganje kroz Cards (45 miliona), 

Interreg, Tacis i Meda, iznosi oko 955 miliona evra.  

 Poželjno je da Vlada Srbije i njena resorna Ministarstva shvate da su kultura i 

kulturna razmena poželjni, ali da se mogu bolje iskoristiti ako su instrumenti jedne veće 

operacije – kulturne diplomatije, strateški i planski vođene. Kulturna diplomatija ima 

moć da uspostavi radne odnose sa drugim zemljama i utre put boljoj međusobnoj 

saradnji, ali je ona, u našem slučaju, subordinat zakonima, bilateralnim pregovorima, 

multilateralnim strukturama i vojnim pitanjima.  Umesto toga, kulturna diplomatija bi 

trebalo da je živi deo javne diplomatije i pitanja spoljnih poslova.  Kultura treba da 

omogući politici operativni kontekst, a ne da joj bude isključivo podređena.  Kultura 

govori mekše i manje invanzivno od direktne propagande.   

 Strateški gledano, potrebno je stvoriti više mehanizama koji bi povezali kulturne 

organizacije i profesije koje učestvuju u donošenju odluka i učiniti kulturnu diplomatiju 

što nezavisnijom.   

 

 

 

                                                 
50 Budžet programa Interreg iznosio je oko 700 miliona evra 
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3.6. Akcije na polju kulturne diplomatije 

Delimično smo već zaključili da baza za sprovođenje kulturne diplomatije 

izostaje. Šta postoji? Na čemu vredi raditi? Kulturna diplomatija u Srbiji se vodi 

sporadično i na različitim vladinim nivoima. Javnosti nije dostupan plan ili generalni 

koncept. Radi se na tradicionalno uslovljenim vezama, koji niz godina nisu obnavljane 

novim sadržajima i strategijama, niti osnažene prioritetima postavljenim na početku nove 

demokratske Vlade, nakon 2000. godine.   

U ovim uslovima, kulturna diplomatija je zapravo vođena kao niz pojedinačnih 

inicijativa, koje su više bile odgovor na zahteve i ideje stranih partnera, nego što su bile 

strateški planirane. Terminološki gledano, kulturna diplomatija je više nezvanični naziv 

za delovanje na planu međunarodne kulturne saradnje.   

Uspešnoj kulturnoj diplomatiji nije potrebno mnogo novca, iako se veruje da je 

novac presudan i vrlo često nedostupan u našim uslovima. Kulturna diplomatija je 

prigodan način da se otvori put biznisu jer stvara atmosferu otvorenosti i sigurnosti.  

Upravo iz tog razloga treba koristiti znanja o interesovanjima koje određena zemlja 

pokazuje i uspostaviti čvršće odnose, sa više poverenja.  Ovakve veze otvaraju put boljoj 

ekonomskoj i privrednoj saradnji.  Bolje finansiranje, i pre svega, strateško planiranje 

kulturne diplomatije, daju bolju koordinaciju programa koji je zastupaju. Rasuti fondovi, 

bez jasnog plana programa i projekata, urušavaju učinak kulturne diplomatije.   

Uopšte, kada se govori o kulturi i razvoju u regionu jugoistočne Evrope, treba 

pomenuti da je prethodnih deceniju i više kultura pretrpela različite promene i pritiske. 

Prvo, treba reći da je izašla iz miljea komunističkih društava koja su dugo određivala njen 

razvoj. Naravno, iako se oslobodila stega komunističkog i socijalističkog ustrojstva, 

kultura se u zemljama jugoistočne Evrope suočila sa brojnim izazovima – liberalizacijom 

tržišta, tehnološkim napretkom, globalizacijom, itd.  Kako su i same države ovog regiona 

bile u krizi, nije bilo moguće očekivati značajniju pomoć kulturi koju bi joj pružila 

državna uprava.  Za stagnaciju kulture nije dovoljno uprti prstom u ministre kulture, već i 



 45 

u ministre finansija i socijalnih pitanja.51 Pomenuta ministarstva čine krug koji je 

neophodno zatvoriti kako bi se akcije na polju kulture pokrenule.   

Kulturna saradnja u regionu je jenjavala, zatim potpuno stala, do pojave 

pojedinačnih inicijativa kulturnih operatera. Obnavljanje kulturne saradnje nije nosilo 

značaj samo za oblast kulture već i za promociju demokratskih vrednosti, pomirenja i 

uspostavljanja novih / starih veza među umetnicima. I ne samo umetnicima, već i na 

drugom, širem planu – među narodima regiona, naročito onih koji su tokom devedesetih 

godina prošlog veka bili u ratnom sukobu.   

Kulturna diplomatije je kompetitivno tržište. Ona predstavlja i borbu za novac 

turista, isto koliko za srca stranaca koji o Srbiji tek treba da ponešto nauče. Kultura je 

determinanta kojom ljudi ocenjuju jedni druge i stvaraju prilike za globalno upoznavanje.   

Kada već pominjemo turiste, treba naglasiti značaj razvoja kulturnog turizma.  

Turizam spada pod resor Ministarstva za ekonomski i regionalni razvoj, ali treba da 

sarađuje sa ostalim Ministarstvima u cilju razvoja perspektiva kulturnog turizma. U 2006. 

godini je zabeležena vredna inicijativa kada je Ministarstvo trgovine, turizma i usluga 

finansijski i logistički učestvovalo u projektu U zvucima gradova, koji je započeo kao 

razmena mladih muzičara iz Italije i zemalja zapadnog Balkana, a potom prerastao u 

različite akcije na polju kulturnog turizma, umrežavanja gradova i pomoć privrednom 

razvoju zemalja učesnica projekta. Projekat je trajao 2004 – 2006. godine i započet je uz 

finansijsku pomoć iz fonda programa Evropske unije Interreg IIIA.52 Projekat se, na 

nivou novouspostavljenih kontakata i inicijativa gradova - učesnika, nastavlja i u 2007. 

godini. Kulturni turizam u okviru ovog projekta podrazumevao je izradu mapa o 

kulturnim rutama u datom regionu. Takođe, govorilo se o preduslovima za kvalitetnu 

turističku ponudu, kao što su informativni štandovi za turiste u svakom gradu, postavljeni 

na vidnim mestima.   

                                                 
51 The emerging creative industries in Southeastern Europe, Collection of papers from the course on 
Managing Cultural Transitions: Southeastern Europe-the impact of creative industries, Dubrovnik, 8-15 
May 2005, Culturelink, str. 84  
52 Više informacija videti na www.neisuonideiluoghi.it i www.balkankult.org  
 

http://www.neisuonideiluoghi.it/
http://www.balkankult.org/
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Svaki program koji prezentujemo treba da odražava i objašnjava aspekte vrednosti 

za koje se zalažemo i bude prilagođen ciljnim grupama. Mnogi autori smatraju da je 

popularna kultura jedno je od najjačih sredstava u arsenalu kulturne diplomatije.  

Još jedan važan zadatak treba imati na umu – obrazovanje u kulturi. Vlada i 

kulturne organizacije imaju dvojak izazov: da održe standarde školstva, njegovog 

kvaliteta i kontinuiteta, kao i da omoguće kulturološko obrazovanje. Na ovom zadatku, 

uključeno je i Ministarstvo prosvete. Reforma visokog školstva u Srbiji je u toku, a 

ohrabruje i činjenica da je Srbija, nakon ocene dva (2) u Bergenu pre par godina, ove 

godine na konferenciji u Londonu, dobila ocenu četiri (4). Naravno, ova ocena se odnosi 

pre svega na ono što je urađeno u primeni legislative i uvođenja reformi u visokoškolski 

sistem, ali bi trebalo da ima uticaja i na samu materiju koja se savladava na 

Univerzitetima.   

U Srbiji nisu razvijeni instrumenti za međunarodnu saradnju u kulturi. Ne postoje 

strategije i konkretni programi. Takođe, ne postiji sistem koji bi pomogao javnim telima, 

posebno u domenu finansija (pružanje garancija za realizaciju projekata). Ovakva 

nepovoljna situacija sprečava menadžere u kulturi da organizuju sastanke značajnih 

organizacija i mreža. Za razliku od kulture, za sportske manifestacije koje se smatraju 

masivnim i poželjnim, obično se pronađu sredstva i garancije Vlade. Tako se dogodilo da 

je ove godine bilo ugroženo pojavljivanje Srbije na Venecijanskom Bijenalu, budući da 

sredstva nisu na vreme obezbeđena, tačnije, finansiranje je bilo nemoguće jer Vlada nije 

postojala! Kako je ovakva situacija potrajala mesecima, moglo se dogoditi da od prvog 

samostalnog pojavljivanja Srbije na Bijenalu ne bude ništa. Umetnik Mrđan Bajić u 

poslednjem trenutku je otputovao na Bijenale, par dana nakon što je Vlada formirana i 

budžet za izložbu odobren ukazom Predsednika. Sam predsednik države, Boris Tadić, je, 

pored učestvovanja na sastanku u Bukureštu, posvećenom kulturnoj različitosti u regionu, 

otvorio i štand Srbije na Venecijanskom Bijenalu, rečima da takav trenutak predstavlja 

građenje novih mostova, kojima se korača u svet.   

Kulturna saradnja Island – Srbija predstavlja udruženu akcija Ministarstva kulture 

i Ministarstva spoljnih poslova Srbije, inicirano od strane Balkankult fondacije.     
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Fondacija je stupila u kontakt sa kompanijom Actavis sa Islanda u cilju razvoja saradnje 

između kulture i biznisa. Farmaceutska kompanija Actavis je tokom procesa privatizacije 

kupila firmu Zdravlje iz Leskovca. Došavši u malu sredinu, nije imala dobar imidž i 

želela je da ga popravi putem kulture. Tako je otpočeo dvogodišnji projekat saradnje 

između, u početku, dve institucije, a potom i između dve zemlje – Srbije i Islanda. U 

početku su islandski umetnici, pisci i zvaničnici dolazili u Srbiju, pre svega Beograd i 

Leskovac, da bi se kasnije, sa razvojom projekta, i srpski predstavnici uputili ka Islandu.  

Ovaj projekat je bio nastavak trogodišnjeg programa Nordijsko – balkanske saradnje.  

Islandski predstavnici su učestvovali na izložbama, u radu kolonija, izdavali knjige na 

srpskom jeziku, organizovani su smotre filmova, itd. Ovaj deo je nazvan predstavljanjem 

islandske kulture u Srbiji, da bi potom usledila Srbija na Islandu. Naša ambasada u 

Švedskoj, zadužena za Island, podržala je akciju i pomogla pri organizovanju 

manifestacije, a Privredna komora Srbije je poslala svoje predstavnike, što je 

manifestaciju učinilo i kulturnim i privrednim događajem. Brojni istraživači, umetnici, 

predavači, dali su svoj doprinos predstavljanju srpske kulture na Islandu i zbližavanju dva 

naroda; a u realizaciju projekta je bilo uključeno i islandsko Ministarstvo spoljnih 

poslova i Ministarstvo kulture i nauke Islanda.   

Pomenuli smo tek poneku kulturnu akciju koju je podržalo Ministarstvo spoljnih 

poslova Srbije, a evo i detaljnijeg prikaza pojedinih akcija koje su realizovane na relaciji 

sa Hrvatskom i Francuskom, radi poređenja53:  

2005. godina, Hrvatska : 

• Dani srpskog filma u Zagrebu (saradnja Ambasade Srbije i Crne Gore i 

Kinoteke iz Zagreba) 

• Tradicionalna manifestacija Bokeljska noć 

• Prokleta avlija Narodnog pozorišta iz Kruševca na sceni pozorišta 

Kerempuh, Zagreb 

                                                 
53 Ne postoji zvanični izveštaj o oblicima i formama saradnje, u pitanju su sporadično zabeležene akcije i to 
važi i za saradnju sa ostalim zemljama Evrope, pored pomenutih 
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• Predstavljanje knjige akademika Dejana Medakovića Srbi u Zagrebu, 

Zagreb 

• Izložba Bogomila Karlavalisa u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu 

• Deseti sastanak Igmanske inicijative u Beogradu na temu Kulturna 

saradnja zemalja Dejtonskog trougla 

• Prikazivanje filma Skupljači perja Aleksandra Petrovića na Zagreb Film 

Festivalu 

• Učešće konzervatora na međunarodnom konsultativnom sastanku o 

konzervaciji i restauraciji u Zagrebu (pod pokroviteljstvom Ministarstva 

kulture republike Hrvatske) 

• Poseta delegacije Ministarstva kulture republike Srbije Hrvatskoj i 

prisustvo na otvaranju izložbe Dodir antike 

• 17. oktobra održana prva konstitutivna sednica mešovite komisije SC-

Hrvatska za povraćaj kulturnih dobara (na poziv pomoćnice ministra 

kulture Branke Šulc); 18. i 19. oktobra rad je nastavljen u Zadarskoj i 

Šibensko-kninskoj županiji 

2006. godina, Hrvatska: 

• Druga sednica mešovite komisije za povraćaj kulturnih dobara održana je 

25. aprila u Beogradu 

• U Zagrebu održani Dani srpske kulture u organizaciji SKD Prosvjeta u 

okviru kojih su predstavljeni dva filma Olega Novkovića, izložba Prvi 

srpski rat na plakatima, predstava Obično veče Milana Gutovića, knjiga S. 

Divjaka Pitanje identiteta, roman Kandže Marka Vidojkovića, etno-džez 

koncert pijaniste Miloša Petrovića,  

• U tri istarska grada održani Dani Vojvodine  

• Humanitarni nastup Ateljea 212 u Kino dvorani u Borovu Selu (predstava 

Džepovi puni kamenja) 

• Ansambl Kolo održao koncert u Rijeci na poziv Zajednice Srba iz Rijeke 
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• Kulturno-umetnička društva iz Leskovca i Borova Sela gostovali u 

pomenutim gradovima u vidu kulturno-umetničke razmene 

• Na festivalu ZagrebDox (međunarodni festival dokumentarnog filma) 

prikazano pet filmova iz Srbije 

• U okviru međunarodne razmene Hrvatskog društva pisaca i Srpskog 

književnog društva, petoro hrvatskih pisaca gostovalo je u Kulturnom 

centru Beograd 

2005. godina, Francuska: 

• Izložba Vrhovi savremene crnogorske umjetnosti u Parizu (radovi Petra 

Lubarde, Dade Đurića, Mila Milunovića, Riste Stijovića,..) 

• Izložba slika nadrealiste Milana Tucovića 

• Izložba crnogorskih slikara B. Popovića i P. Nikčevića 

• Gostovanje Akademije umetnosti iz Novog Sada 

• Gostovanje Kulturnog centra iz Bara, predstava Dvije kristalne čaše 

• Osmi interkulturalni festival Univerziteta Pariz 8 na kome je učestvovalo 

više srpskih predstavnika 

• Koncerti – gitarski, klavirski, violončelo (gostovanja pojedinačnih 

umetnika) 

• Srpski autori na festivalu savremene dramaturgije 

• Prvo učešće na Salonu knjige u Parizu 

• Književne večeri 

2006. godina, Francuska: 

• U Francuskoj otvorena izložba Francusko-srpsko prijateljstvo 

• Ostvarena partnerska saradnja opštine Kraljevo i Sen Fua le Lyon 

• Održan Festival srpskog filma u Parizu 

• Dani Vojvodine u Parizu u organizaciji AP Vojvodine i Izvršnog veća 

Vojvodine 



 50 

• Ambasada Srbije učestvovala u Danima evropske baštine otvorivši vrata 

brojnim posetiocima 

• Održani Dani francuskog filma u Dvorani Kulturnog centra Beograda 

• U Kulturnom centru republike Srbije u Parizu održane su brojne 

manifestacije, kao što su grafičke i druge izložbe, francuskoj manifestaciji 

Pesničko proleće su se pridružili i pesnici iz Srbije, različite tribine i 

predavanja, obeleženo je 150 godina od Teslinog rođenja, projekcije 

dokumentarnih filmova, književne večeri, kursevi srpskog jezika 

Kao što se vidi iz priloženog, nije dat detaljan prikaz manifestacija koje podržava 

Ministarstvo niti su klasifikovane one akcije koje Ministarstvo podržava direktno ili 

indirektno, koje podržava finansijski ili samo logistički i slično. Ne postoji ni finansijska 

matrica ili operativni plan prema kome se određeni projekti podržavaju.  

Ministarstvo još uvek samo informativno prati kulturne događaje koji se odvijaju 

u saradnji sa drugim zemljama i često nema pravu informaciju o tome kakvu realizaciju ti 

programi doživljavaju. Tako je pohvaljen Filmski festival u Parizu održan 2006. godine, 

sa akcentom na interesovanju publike, dok je prava slika drugačija. Članak iz lista Glas 

javnosti donosi priču o tome da su filmovi bili neprofesionalno prikazivani, bez ili sa 

polovično titlovanim prikazivanjem, bez adekvatne medijske promocije i uz brojne druge 

propuste.54 I to se sve odigralo na sličan način dve godine za redom! 

 Sve značajnije nacionalne institucije kulture imaju potpisane ugovore i protokole 

o međunarodnoj saradnji. Od 2001. godine, cilj je bio uspostaviti što više veza sa 

relevantnim organizacijama i institucijama i mrežama u Evropi, kao i pojedinačne veze 

koje bi urodile saradnjom.  

 Narodni muzej je potpisnik brojnih protokola o saradnji sa stranim muzejima na 

polju međusobne razmene izložbi i kustosa. Tako je u 2006. bila realizovana vrlo 

posećena izložba Dodir antike u saradnji sa francuskim Luvrom, kao i izložba Narodnog 

                                                 
54 Kulturna diplomatija na srpski način, članak, Glas javnosti, 21. jun 2006. godine 
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muzeja koja je održana u Hagu 2005. Narodni muzej je aktivni član organizacija ICOM i 

ICCROM.  

 Jedan od najaktivnijih na polju međunarodne saradnje je svakako Muzej 

savremene umetnosti. Ova institucija veoma plodno sarađuje sa sličnim institucijama u 

Evropi i svetu, pružajući nam uvid u moderne aspekte umetnosti. Od značajnijih izložbi 

organizovanih poslednjih godina treba pomenuti izložbu o britanskoj savremenoj 

umetničkoj sceni i muzeja Stedelijk iz Amsterdama.  

 Među beogradskim pozorištima, na polju međunarodne saradnje je najaktivniji 

Atelje 212 koji ima i potpisane brojne sporazume o saradnji, a član je i različitih 

pozorišnih udruženja. Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada je takođe veoma aktivno 

u međunarodnoj saradnji koja podrazumeva razmenu predstava, gostovanja, 

koprodukcije, razmenu iskustava i know how.  

 Što se filmske umetnosti tiče, njena sudbina se odlučuje u okvirima Filmskog 

centra Srbije. Od pre par godina dostupni su i fondovi EURIMAGE koji su već korišćeni 

u realizaciji pojedinih projekata.  

 Što se tiče toliko pominjane mobilnosti, naročito mladih ljudi, ne postoje vladini 

fodnovi koji bi ovo podržali. Veoma mali broj programa i fondova je određen za pomoć 

mladim talentovanim ljudima. Tako se 9000 evra izdvaja za mlade muzičare od strane 

Ministarstva kulture, dok grad Beograd u okviru svog fonda za muzičke talente izdvaja 

40 000 evra. Postoje i stipendija koja se uručuje najboljim studentima (njih 200) za 

putovanje u cilju upoznavanja zemalja Evropske unije.  

 Ove godine je novooformljeno Ministarstvo za dijasporu najavilo brojne akcije na 

polju međunarodne saradnje koja bi, svakako, podrazumevala i kulturu.  
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3.7. Grad Beograd kao akter u kulturnoj diplomatiji Srbije 

U poređenju sa drugim zemljama (u tekstu će dalje biti dat pregled aktivnosti dve 

zemlje – Hrvatske i Francuske), glavni akter na polju kulturne diplomatije u Srbiji je grad 

Beograd. Gradska Vlada, odnosno njen Sekretarijat za kulturu osmišljava, finansira i 

sprovodi najvažnije kulturne događaje međunarodnog tipa u različitim umetničkim 

domenima.   

Sekretarijat za kulturu u svojoj nadležnosti ima poslove koji se odnose na: 

• Zaštitu kulturnih dobara 

• Muzejsko – arhivsku delatnost 

• Bibiliotekarstvo 

• Umetničko stvaralaštvo – muzička, likovna, filmska, pozorišna, 

primenjena, vizuelna umetnost 

• Kulturno – obrazovnu delatnost 

• Kulturno - umetnički amaterizam 

• Obezbeđivanje uslova za rad ustanova kulture i samostalnih umetnika 

• Manifestacije u oblasti kulture 

• Međunarodna saradnja 

• Ostvarivanje programa od značaja za Grad 

• Investicije i investiciono održavanje objekata kulture 

• Nadzor nad radom ustanova kulture čiji je osnivač Grad 

Brojni problemi se još uvek uočavaju u procesu tranzicije. Nakon demokratskih 

promena, formirane su brojne nove kulturne organizacije, prvenstveno nevladine 

organizacije koje su uporište našle u finansijama obezbeđenim od strane inostranih 

donatora i sponzora. Situacija se u međuvremenu promenila, neke od manjih nevladinih 

organizacija (NVO) su se ugasile ili promenile svoj delokrug, a od stranih investitora u 

kulturu, jedino Pro Helvetia55 svojim fondovima i programima pomaže održavanje 

kulturnih aktivnosti. Strani kulturni centri ne pomažu direktno kulturu u Srbiji, mada 
                                                 
55 Pro Helvetia www.phbelgrade.org  

http://www.phbelgrade.org/
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organizuju promotivne aktivnosti i programe, konferencije i slično, vezane za svoju 

kulturu, uključujući u rad i domaće eksperte. Strani kulturni centri ovakvim aktivnostima 

promovišu sopstvenu kulturu, što im i jeste zadatak u okviru kulturne diplomatije njihove 

matične zemlje.   

U kontekstu onoga što radi grad Beograd, treba pomenuti najznačajnije 

međunarodne manifestacije, koje su tradicionalne i održavaju kvalitet tokom godina 

realizacije.   

U njih spadaju: 

• Fest 

• Oktobarski salon 

• Bitef (Beogradski internacionalni teatarski festival) 

• Bemus 

• Sajam knjiga 

• Belef (Beogradski letnji festival) 

• Radost Evrope  

Pomenuti programi su vredni predstavnici kako Beograda, tako i Srbije. Svake 

godine ove manifestacije, sem većeg broja zainteresovanih posetilaca, privlače i 

interesantnije i stručnije selektore, učesnike, goste, itd. Ovakvi programi pozicioniraju 

Beograd kao grad budućnosti jugoistočne Evrope, mesto vredno pažnje na evropskoj 

mapi, a kulturnu diplomatiju Srbije uzdižu na viši nivo.   

Uspešnom realizacijom, kvalitetnom ponudom svojih programa, dobro 

organizovanim PR aktivnostima, ove manifestacije grade pozitivan imidž Srbije i 

Beograda kao njene prestonice, pozicionirajući je na kulturnoj mapi Evrope. I ne samo na 

kulturnoj mapi. Privlačeći sve veći broj turista – umetnika, poštovalaca i ljubitelja 

umetnosti, kao i novinara i drugih, ove manifestacije obezbeđuju i deo turističke ponude 

grada koji se često naziva i gradom budućnosti jugoistočne Evrope. Cvetanje turizma 

doprinosi i boljoj ekonomskoj situaciji, tako da je neophodno uvideti i iskoristiti trajne 
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veze među kulturom i ekonomijom. Kultura u Srbiji bi u budućnosti trebalo da ima 

značajnije i čvršće uporište u privredi i ekonomiji i njihovu sigurnu podršku.   

FEST spada u najstarije filmske festivale u Srbiji (i Jugoslaviji), i svakako je 

jedan od najznačajnijih. Ovaj festival koji se održava u februaru-martu svake godine 

održava kvalitet izborom filmova koji se prikazuju i inostranih gostiju koji mu se 

priključuju. Prema sprovedenim istraživanjima, ovaj festival je najpopularniji među 

građanima, poredeći ga sa ostalim festivalima koji se održavaju u zemlji, takođe i kod 

turista koji posećuju Beograd i Srbiju. FEST je deo gradskog identiteta. Budući da je 

Srbija sada teritorijalno manja zemlja, FEST ima izglede da postane i deo kulturnog 

identiteta same zemlje. U tom smislu, FEST je oblik kulturne akcije koji se korisno može 

iskoristiti u kulturnoj diplomatiji Srbije.  

BITEF, kao i BELEF promovišu Beograd na specifičan način. Oba festivala 

učestvuju u stvaranju identiteta kroz svoje sadržaje, a predstavljaju i gradska jezgra jer se 

odigravaju i na otvorenom. BITEF je prvi otkrivao mogućnosti za igranje predstava u 

inovativnim prostorima, kao što su stara protestantska crkva, Hala sportova na Novom 

Beogradu, katakombe Tašmajdana i Kalemegdana, fabrika piva u Skadarliji, garaže, 

muzeji, brojne druge lokacije otvorenog tipa.56 BITEF okuplja zvučna imena pozorišne 

scene, kako domaće, tako i strane i odlično je etabliran u Evropi i svetu. Ovaj festival ima 

dugu tradiciju koju je očuvao i u periodu socijalizma, kada zemlje u regionu nisu mogle 

ni zamisliti manifestaciju te vrste, a održao se i tokom devedesetih godina 20. veka kada 

je država bila u svojevrsnoj izolaciji. Tako je ovaj pozorišni festival i danas izuzetno 

cenjen i priznat i svake godine se usavršava u cilju modernizacije i praćenja trendova u 

pozorišnom izrazu. BELEF je letnji beogradski festival koji je pre par godina doživeo 

institucionalizaciju i sada ga organizuje Belef centar. Ovaj letnji festival okuplja 

umetnike koji se bave modernim umetničkim izrazom, ponovo aktivirajući zanimljive 

gradske lokacije kao što su Barutana, gradski trgovi, Knez Mihailova ulica, svake godine 

povećavajući broj gradskih tačaka u kojima se odigravaju programi Belefa i aktivirajući 

veći broj učesnika. Veoma važna odlika pomenutih oblika kulturne diplomatije je 

                                                 
56 Bojana Bursać, Identifying and creating the identity of Belgrade, magistarska teza, Univerzitet umetnosti 
u Beogradu, Beograd, 2006. 
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multikulturalizam i prikazivanje kulturne različitosti. Turisti koji dolaze u najvećem broju 

u periodu leta i jeseni, prisustvuju Bitefu, Belefu i Bemusu dajući ovim festivalima novu 

dimenziju – međunarodnu posećenost pored učešća međunarodnih umetnika u radu 

festivala. BEMUS je tokom decenija stekao imidž renomiranog festivala klasične muzike, 

privlačeći prvo specifičnu publiku zainteresovanu za ovu vrstu muzike, a potom i sve 

različitiju javnost. I koncept samog festivala se menjao. Danas je ovo festival sa brojnim 

međunarodnim učesnicima, kao i mesto okupljanja izvođača tradicionalne muzike, 

dečijih muzičkih radionica, horova i slično. Na ovaj način se zadovoljavaju različiti 

ukusi, a festival dobija brojniju publiku, kako domaću, tako i stranu.57  

Budući da uključuju veliki broj međunarodnih učesnika (i međunarodne publike), 

za ovakve manifestacije je neophodno pripremiti strategije za razvoj koje bi bile 

uključene u celokupnu kulturnu politiku koju vodi Ministarstvo kulture (grad Beograd po 

pitanju manifestacija za koje je zadužen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 Ibid, str. 98 
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3.8. Situacija u brojkama  

Ne postoji precizna brojka koja bi govorila o tome koliko se troši na kulturu od 

strane ministarstava, što bi trebalo promeniti. Iskustvo pri istraživanju je pokazalo da 

izveštaji često ne postoji, ili, ukoliko postoje – onda su interni, ne mogu se dobiti ili 

pronaći na zvaničnim sajtovima.   

U našoj zemlji nema prihoda od Lutrije koji bi se koristili za potrebe kulture, dok 

se u Hrvatskoj deo prihoda od državne lutrije koristi za kulturne projekte, odnosno 

projekte u međunarodnoj kulturnoj saradnji.   

U prilogu je dat pregled odluka Ministarstva kulture za prethodnu (2006. godinu) 

u smislu finansijske pomoći upućene projektima. Na primer, za međunarodnu saradnju u 

oblasti vizuelnih medija je izdvojeno 8 620 000 dinara, dok je za saradnju u oblasti 

pozorišta i plesa izdvojeno 4 350 000 dinara.  Iz ovoga se vidi da međunarodna saradnja 

nije izdvojena kao zasebna oblast finansiranja (odeljenje za međunarodnu saradnju 

postoji u Ministarstvu), a često se i u drugim interesnim oblastima može pronaći projekat 

koji se vodi kao međunarodni.   
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3.9. Zaključci. Kako dalje? 

Značaj kulturne diplomatije se ne može lako uočiti niti olako shvatiti.  Takođe, 

razvoj kulturne diplomatije neće doći sam po sebi. Neophodno je raditi na svim 

aspektima razvoja kulturne diplomatije, bilo da se radi o osnivanju i otvaranju 

nacionalnih kulturnih centara u stranim zemljama, kao što je jedini naš kulturni centar u 

Parizu.  Znači – razvijati infrastrukturu i u zemlji i u inostranstvu.  Potom, stvarati jake 

vladine sisteme koji bi nadgledali rad kulturne diplomatije, odnosno tela / timova 

predviđenih da rade na sprovođenju kulturne diplomatije.  U tom smislu, neophodno je 

stvoriti jače partnerstvo između Ministarstava, Direkcija i kulturnih instutucija, odnosno, 

onih institucija iz čijih redova će biti izabran tim za strateško vođenje kulturne 

diplomatije i njenih programa.   

Ukoliko uzmemo da Ministarstvo spoljnih poslova, čija je nadležnost javna 

diplomatija, bude zaduženo za kulturnu diplomatiju, ono treba da u saradnji sa 

Ministarstvom kulture stvori radnu grupu koja bi napravila nacrt po kome bi se u 

budućnosti počela sprovoditi kulturna diplomatija Srbije. Ova radna grupa bi imala 

različite zadatke u kontekstu strateškog planiranja kulturne diplomatije: određivanje 

njenih prioriteta, ciljnih grupa, odluke o programima, ispitivanje kompetitivnosti 

kulturnog tržišta, itd.  Njen zadatak bi bio i da ispita mogućnosti za ekonomske beneficije 

putem izvoza kulturnih proizvoda i povećanja mobilnosti ljudi, usluga i dela.   

Veoma je važno da zvaničnici prepoznaju važnost razmene profesionalaca, u tom 

smislu je bitno da naši profesionalci učestvuju u obuci u oblasti kulture drugih zemalja, 

kao i da strani predstavnici dolaze u Srbiju. Poseban fond bi trebalo da bude oformljen za 

obuku profesionalaca.   

Svakako, osnov svega je razumevanje političara, tj. njihova spremnost da u sve 

političke procese od važnosti za zemlju uvedu i odlučivanje o kulturi i njenom značaju za 

razvoj zemlje. Bitno je u politička tela uvesti one koji se bave kulturom i koji je 

razumeju, poseduju znanja o kulturnoj politici, iskustva u određivanju ciljeva i 

instrumenata kulturne politike, kao i specifična znanja o samoj kulturnoj diplomatiji. 
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Zatim, svesno i strateško ulaganje u kulturu može se pokazati kao isplativije i smislenije 

od sporadične i haotične podele sredstava. Za različite programe, namenjene različitim 

ciljnim grupama, potrebni su i različiti planovi i načini ulaganja. Ovo treba imati na umu 

pri planiranju i dodeli sredstava.   

Nadležni bi trebalo da prepoznaju razvoj novih tehnologija, koje svuda u svetu 

pružaju podršku akcijama kulturne diplomatije.  Šta to konkretno znači?  Neophodno je 

uložiti u obrazovanje zaposlenih na nivou novih programa i tehnologija.  Trebalo bi više 

pažnje obratiti na sadržaj sajtova zvaničnih institucija, gde će svi zainteresovani, bili oni 

u zemlji ili inostranstvu, potražiti prvu informaciju o nekoj kulturnoj akciji ili programu.  

Ne bi trebalo da ima opravdanja za izostanak informacija sa sajtova ili njihovu suviše 

dugu nedostupnost budući da njihov zadatak i jeste da pruže informaciju i savet.   

Ponovo se vraćamo na mobilnost kao jedan od najprivlačnijih i najpopularnijih 

oblika kulturne diplomatije. Najviše razloga postoji za povećanje regionalne mobilnosti, 

kao što su: kulturno prepoznavanje i sličan kulturni milje, kao i ekonomski razlozi – 

uvećanje tržišta.  

Da li bi intenzivnija mobilnost u regionu uticala na bogatiji kulturni život, razvoj tržišta 

rada i umetničkih dela, kulturnu produkciju /procenti/?58 
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Izvor: Dimitrije Vujadinović, Karta u jednom pravcu, istraživanje, Balkankult fondacija, Beograd, 2006 

                                                 
58 Pod regionom se podrazumeva region zapadnog Balkana. Ispitanici su bili studenti ovog regiona, 
umetnici, praktičari, kulturni operateri. MBG BIH je udruženje muzičara i muzičkih profesionalaca sa 
sedištem u Sarajevu 
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Države jugoistočne Evrope, posebno regiona zapadnog Balkana su male države 

koje One ne poseduju dovoljno ekonomskih resursa za podsticajan i samoodrživi razvoj 

sopstvenih kulturnih industrija, tržišta umetničkih dela i tržišta rada. Otuda i potreba za 

regionalnim povezivanjem, stvaranjem regionalnog kulturnog ambijenta (tržišta dobara, 

kao i radne snage), odnosno saradnja kroz kooprodukciju. 

Kolike su potrebe za regionalnom saradnjom /procenti/? 
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Izvor: Dimitrije Vujadinović, Karta u jednom pravcu, istraživanje, Balkankult fondacija, Beograd, 2006 

 

 Postojeće prepreke koje bi adekvatno vođena kulturna diplomatija mogla da 

ublaži su najčešće izražene kroz: 

• specifične regionalne probleme (politička situacija, nedostatak informacija, 

zatvorenost granica i carine)  

• finansijske, posebno po pitanju angažovanja na zajedničkim projektima 

• nedostatak  institucionalnih sistema - stipendija za mobilnost 

• nedovoljna pažnju kulturne politike  

 

Menadžer asocijacije Lokomotiva iz Skoplja Biljana Tanurovska ističe sledeće: 

Postoje i mentalne predrasude prema regionalnoj mobilnosti (većina umetnika smatra da 

je potrebnije da se sarađuje sa Zapadom nego regionalno zbog toga što smatraju da će 

dobiti više ako budu priznati na Zapadu nego u regionu; mentalne barijere u regionu, 

kao i političke barijere sazdane su u poslednjih 10 god. Mnogi od njih ne razmišljaju da 

bi trebalo proširiti tržište koje bi donelo ono što nedostaje - kvalitet, konkurencija itd, a 
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time bi se i lakše moglo prodreti i na Zapad. Mala tržišta su beznačajna za kritički razvoj 

društva, kulture i kvaliteta života. Zato mislim da otvaranje regiona i razmena 

kreativnosti i informacije u tom pravcu pre svega jeste neophodna.  

 

U istraživanju o mobilnosti, D. Vujadinović ističe da je odliv kreativnog kapitala 

direktna posledica razvojnih politika. U državama zapadnog Balkana dominiraju 

ekonomski principi turboliberalizma, odnosno ponovljene (nakon vladavine komunizma) 

prvobitne akumulacije kapitala, koji imaju izrazito negativne posledice po nivo kulturnog 

života i ostanak kreativnog kapitala - posebno u lokalnim sredinama. 

 

Kultura, kulturna produkcija, podrška razvoju domaćih kulturnih industrija 

potpuno su izostavljeni iz razvojnih planova. Stratezi razvoja, uglavnom pripadnici 

tehnokratskog sloja, umetničku produkciju doživljavaju prvenstveno kao javni rashod. 

Kulturna politika nije deo razvojnih planova, tako da u većini država regiona i ne postoji 

kao konzistentan sistem mera - ciljeva, prioriteta i instrumenata, kojim država utiče na 

kulturni život i kulturnu produkciju.59 

 
Na drugoj strani, prof. dr Milena Dragićević-Šešić ističe: Jedna mala analiza koju sam 

napravila pre nekoliko godina pokazala je da paradoksalno najveći dao novca za 

kulturnu saradnju odlazi na prekookeansku saradnju – te godine, mislim da je bila 2002. 

ili 2003, Jugoslovensko dramsko pozorište i pozorište Atelje212 otišli su u Kolumbiju i 

Meksiko, a neki  horovi u Kinu, Južnu Koreju. Uz nekoliko pozorišnih odlazaka manjih 

grupa u Australiju i Kanadu ... jasno je da su se pare odlile na nešto što apsolutno nije 

prioritet i objektivno nije značajno čak ni za same umetnike... (sem kao nagradno 

putovanje da kompenzira skromne plate ili honorare). 

Dakle, neophodno je razviti politiku međunarodne kulturne saradnje, ustanoviti prioritete 

i razviti instrumente, poput konkursa, ali i stimulisanja manifestacija u našoj zemlji da 

imaju koherentniju i konzistentniju politiku dovođenja stranih umetnika (da to ne bude 

slučajno, ad hoc, ko se koga slučajno seti itd). 

                                                 
59 Dimitrije Vujadinović, Karta u jednom pravcu, istraživanje, Balkankult fondacija, 2006. 
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Interesantno je da, iako sam član Gradske komisije za kulturnu saradnju Beograda, iako 

je cela komisija poslala gradskoj vladi tekst prednacrta prioriteta – nikad nismo dobili 

odgovor na njega, niti je zakazan traženi sastanak sa gradskom vladom (cela komisija je 

tražila da se pre dodele sredstava uspostave kriterijumi i prioriteti). Kako sastanak nije 

održan – mi smo se sami dogovorili šta će biti naši kriterijumi (ali treba napomenuti da 

naša komisija dobija samo istinski marginalne međunarodne projekte – o ostalima, npr, 

BITEF, BEMUS i sl. odlučuje se na drugi način). 

 

Važno je u ovom kontekstu istaći i da ne postoji strategija saradnje između javnog 

i privatnog sektora u kulturi kojom bi se omogućilo efikasnije zapošljavanje kreativnog 

kapitala, kao i dolazak umetnika iz inostranstva.  
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4.  FRANCUSKA 

- primer zapadnoevropske zemlje, članice Evropske unije - 

 

Odnosi između dve zemlje u velikoj meri su slični odnosima između dvoje ljudi. Čak i ako 

u političkim i ekonomskim odnosima ne ide sve kako treba, nemojte ugrožavati i 

narušavati kulturne odnose.  Oni treba da ostanu na istom nivou, bez obzira na druge 

stvari.   

Šarl de Gol 

 

Diplomatski odnosi Srbije i Francuske ustanovljeni su 18. januara 1879. godine 

otvaranjem poslanstva Kraljevine Srbije u Parizu.  Diplomatski odnosi su prekinuti 1999. 

godine, a obnovljeni 17. novembra 2000. godine na ambasadorskom nivou.   

Francuska i Srbija su uspostavile dvojezične diplome u okviru svoje uspešne 

univerzitetske saradnje, a u 2005. godini potpisan je četvorogodišnji sporazum o naučnoj 

saradnji.  Od 13. do 22. septembra 2006. godine održani su Dani Vojvodine u Francuskoj, 

manifestacija privrednog i kulturnog karaktera. U Francuskoj, u Parizu, postoji jedini 

kulturni centar Srbije u Evropi.   

 

Promovisanje francuske kulture u inostranstvu, jedan je od najstarijih elemenata 

francuske spoljne politike.  Koreni kulturne diplomatije u Francuskoj sežu još od početka 

19. veka.  Ujedno, Francuska je jedina zemlja koja proces pronalaženja načina i sredstava 

delovanja koji bi pomogli predstavljanje francuske kulture, naziva upravo kulturnom 

diplomatijom.  Kulturna diplomatija je sastavni deo spoljne politike Francuske, u okviru 

koje se ona jasno zalaže za kulturni dijalog.  Francuska ima dugogodišnju obavezu 

promovisanja francuske kulture u inostranstvu i ovo je jedan od ključnih elemenata njene 

spoljne politike. Francuska veruje da kulturna saradnja doprinosi kulturnoj raznovrsnosti 

tako što pospešuje i širi svest o francuskoj kulturi i poznavanja kulture, i time što 

ohrabruje razvoj autonomne kulturne politike i proizvodnje u zemljama sa kojima ona 

sarađuje60.   

                                                 
60 Margaret Dž. Vizomirski, Sintija P. Šnajder, Kulturna diplomatija, zbornik radova, Balkankult fondacija, 
Beograd, 2006, str. 67 
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Svaka država strateški bira na koga će biti usmerena delovanja njene kulturne 

diplomatije.  Francuska svoju kulturnu diplomatiju usmerava na zemlje Evropske unije, 

kao i na sever Afrike (usled brojnih pređašnjih kolonija na ovom kontinentu). Francuska 

kulturna diplomatija podrazumeva i pregovaranje i sprovođenje evropske kulturne 

saradnje i međunarodnih kulturnih kooperativnih aktivnosti.  Francuska razvija politiku 

međunarodne saradnje, koja za glavni cilj ima promovisanje kulturnog pluralizma i 

različitosti.61 

Kako navodi Erhard Busek politika Francuske, ma ko da ju se vodio, uvek je 

shvatala evropski proces integracije kao mogućnost da se sopstvena nacionalna politika 

ostvari uz podršku drugih evropskih zemalja, budući da ona sama ne može da bude 

dominantna sila u Evropi ili čak na globalnom planu.62  

 

U Francuskoj je za vođenje kulturne diplomatije zaduženo Ministarstvo inostranih 

poslova (Ministère des Affaires Étrangères, MAE).63 Pomenuto Ministarstvo sprovodi 

ove programske aktivnosti preko Glavnog odseka za međunarodnu saradnju i razvoj 

(DGCID), u okviru koga se nalazi Odsek za kulturnu saradnju i francuski jezik (CCF).  

Poslednji pomenuti Odsek se sastoji iz dela zaduženog za saradnju u oblasti kulture i 

umetnosti, dok je drugi zadužen za francuski jezik.  Izvršnu ulogu imaju tri različite 

institucije, zapravo mreže nevladinih organizacija: 

 

1. Francuska asocijacija za umetničko delovanje (L'Association Française 

d'Action Artistique), skraćeno AFAA – zadužena za promociju francuske 

kulture, kulturnu razmenu, razvoj međunarodne kulturne saradnje, posete 

umetnika; ima i savetodavnu ulogu 

2.  Alliance Française – zadužena za programe koji se tiču jezika; širenje 

francuske kulture i francuskog jezika 

3.  Francuski kulturni centri – rasprostranjeni po zemljama Evrope i sveta, 

kojih ima 151 

                                                                                                                                                 
 
61 Ibid, str. 68 
62 Erhard Busek, Otvorena kapija ka Istoku (Beograd: Clio, 2007), str.38 
63 Ministarstvo spoljnih poslova Francuske www.diplomatie.gouv.fr  

http://www.diplomatie.gouv.fr/
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Pomenute organizacije se finansiraju iz vladinih izvora, uvećavajući priliv novca i 

iz privatnih izvora. Francuski kulturni centar deo prihoda obezbeđuje kroz programe 

učenja jezika, tj. naplaćujući članarinu za obuku učenika.   

 

Pored Ministarstva inostranih poslova, i Ministarstvo kulture i komunikacija64 

učestvuje u međunarodnoj razmeni. Ovo Ministarstvo igra centralnu ulogu na polju 

izvoza proizvoda kulturnih industrija preko organizacija koje su delimično finansirane od 

strane Ministarstva spoljnih poslova (UniFrance za kinematografiju, France Editions za 

izdavaštvo, za muziku Bureau export de la musique française, itd.) 

Ministarstvo kulture i Ministarstvo spoljnih poslova zajedno organizuju 

prezentacije stranih zemalja u Francuskoj putem brojnih inicijativa (Maison des cultures 

du monde). Ministarstvo kulture aktivno učestvuje u radu evropskih organizacija na polju 

kulture, kao i Uneska i Saveta Evrope; obaveštava praktičare o dostupnim fondovima i 

finansijski pomaže određeni broj evropskih kulturnih mreža.   

Francuske regije takođe postaju sve važniji akteri u vođenju kulturne diplomatije.  

Ministarstvo inostranih poslova i Ministarstvo kulture su ujedno nadzorna tela za 

Francusku asocijaciju za umetničko delovanje.  

Istorija kulturne politike Francuske otkriva zalaganje za prenos i organizaciju 

znanja, umetnosti i kulture. Ministar kulture ima političku vlast nad Direktoratima i 

drugim odeljenjima Ministarstva. Njegov je zadatak da odredi osnovne prioritete i 

direktive za inicijative Ministarstva.   

 

Direktno birane lokalne vlasti (regioni, departmani i saveti) su odgovorni za 

lokalnu administraciju u Francuskoj. Ove vlasti imaju veliku slobodu, praktično ne 

odgovarajući državi, ne tražeći od nje dozvolu za svaku svoju akciju, i, zahvaljujući 

francuskim zakonima, nezavisne su jedna od druge. Lokalne vlasti, a posebno Saveti, su 

veoma aktivni na polju kulture. Organizuju veliki broj kulturnih događaja tokom godine, 

delom u saradnji sa Ministarstvom kulture.   

 

                                                 
64 Ministarstvo kulture i komunikacija Francuske www.culture.gouv.fr  

http://www.culture.gouv.fr/
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Francuska ima kulturne prioritete: promociju svog jezika (Francuska svoju kulturu 

i jezik smatra opštim dobrom, što je slučaj i sa Nemačkom, posmatrano u evropskim 

uslovima), podučavanje i kulturnu ponudu; geografski se fokusira na severnu Afriku i 

zemlje Evropske unije.   

 

U svom izveštaju o međunarodnoj kulturnoj saradnji iz 2005. godine65, 

Ministarstvo inostranih poslova Francuske naglašava da su tri osnovna prioriteta: 

1.  Povećanje doprinosa koji Francuska pruža međunarodnoj solidarnosti 

2.  Očuvanje i razvoj međunarodnog kulturnog dijaloga 

3.  Kako učiniti Francusku atraktivnijom za strane studente i istraživače 

 

U istraživačkom radu Margaret Vizomirski i saradnika iz 2003. godine, u 

uporednoj studiji devet zemalja (Austrija, Australija, Francuska, Holandija, Japan, 

Kanada, Singapur, Ujedinjeno Kraljevstvo i Švedska), Francuska je na prvom mestu po 

potrošnji po glavi stanovnika, ukupnoj utvrđenoj potrošnji Vlade i ukupnoj utvrđenoj 

potrošnji Ministarstva inostranih poslova66. Autori ističu da Francuska prednjači u 

podršci aktivnostima kulturne diplomatije, zajedno sa Ujedinjenim Kraljevstvom, koje je 

na drugom mestu na dva osnova i na trećem po potrošnji po glavi stanovnika.   

 

Podaci dobijeni iz izvora Savet Evrope / Ericarts za 2006. godinu smeštaju 

Francusku na 4. mesto kada je u pitanju trošenje po glavi stanovnika; ispred nje su 

Austrija, Švedska i Švajcarska, dok su među poslednjima Irska i Poljska.    

 

Kultura i politika smatraju se u Francuskoj izrazito povezanim, iako je 

finansiranje sve manje centralizovano (mada još uvek u najvećoj meri ako se uporede 

drugi centri finansiranja).  Na primer, muzej Luvr je podigao broj svojih fandrejzera sa 5 

na 25 tokom poslednjih godina. Francuskoj državi je i dalje najvažnije da podržava 

frankofoniju van svojih granica, ovo je jedan od glavnih stubova njene kulturne politike.   

 

                                                 
65 Ministry of foreign affairs, French international cooperation, July 2005 
66 Margaret J. Wyszomirski, Christopher Burgess, Catherine Peila, International cultural relations, a multi – 
country comparison, Centre for arts and culture, 2003 
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Kao deo svoje kulturne diplomatije, Francuska se zalaže za liberalizaciju prometa 

kulturnih dobara. Opet, uvreženo je mišljenje da one zemlje koje ne žele da izgube 

slobodu, niti izdaju ciljeve svojih kulturnih politika – ne treba da liberalizuju trgovinu 

kulturnim dobrima preko Svetske trgovinske organizacije ili bilateralnih sporazuma.  

Francuska Koalicija za kulturni diverzitet se bori za donošenje Konvencije koja bi bila 

izjednačena sa ostalim zakonskim aktima Evropske unije iz ove oblasti.  Konvencija bi 

ozvaničila nove zakone u kulturi koji bi pomogli protok kulturnih dobara i usluga.   

 

Francuska se takođe zalaže za otvoreniji odnos države prema državi, jer pored 

ekonomskih i finansijskih kontakata, dolazi i do razmene veština i know – how među 

državama. Međunarodna solidarnost ne uključuje samo diplomate, već i doktore i 

inženjere, ekonomiste, zaposlene u javnom sektoru, lokalne vlasti i nevladin sektor.  

Stoga treba razvijati međunarodni kulturni dijalog, putem direktne razmene među 

studentima, intelektualcima i umetnicima. Francuski Direktorat za međunarodnu saradnju 

i razvoj (DgCid) stvara instrumente za pojačanu diplomatsku akciju.  Njegov zadatak je 

da kulturnu i naučnu saradnju pretvori u operativnu strategiju. Direktorat je nadređen 

ostalim institucijama koje sprovode ove strategije: Francuskoj agenciji za razvoj, France 

Coopération Internationale, nevladinom sektoru, lokalnoj samoupravi, Francuskoj 

asocijaciji za umetničke akcije, Francuskoj alijansi, itd.  Oko 10 000 ljudi svakodnevno, 

direktno ili indirektno, sarađuje sa Direktoratom za međunarodnu saradnju, radeći na 

kulturnoj diplomatiji.   

 

Francuska se aktivno zalaže i za očuvanje interkulturalnog dijaloga. Francuski 

jezik je peti jezik po broju govornika u svetu i drugi po broju ljudi koji ga u svetu uči.  

Postoji 56 zemalja u svetu koje koriste francuski jezik. Ona poseduje i TV5, veoma 

gledanu televiziju u svetu, koja ima frankofonog operatera; kao i RFI. Francuska se 

zalaže za interkulturalni dijalog zato što veruje da su sve kulture podjednako vredne 

pažnje i poštovanja i da univerzalne vrednosti mogu približiti kulture. Postoje univerzalne 

ljudske želje: političke, ekonomske, umetničke, intelektualne, želja za razumevanjem 

među ljudima, za mirom, .. Upravo ove stvari su stožer kulturne diplomatije Francuske.   
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Francuska obezbeđuje pomoć zemljama u razvoju, posebno onim afričkim 

zemljama u kojima je nekada imala kolonije.  Francuska ih stimuliše da promovišu svoj 

kulturni identitet i obezbeđuje fondove za njihove kulturne akcije (Fonds Sud Cinéma za 

igrani film i Plan Images Afrique, za produkciju i distribuciju afričkih filmova).  

Francuska želi da pomogne i razvoj vizuelnih i izvođačkih umetnosti u pomenutim 

zemljama u okviru programa Afrique en création, ovu akciju vodi AFAA.   

Promocija kulturne baštine, internet i pisana reč su takođe deo zadatka francuske 

kulturne diplomatije. U tom kontekstu, Francuska organizuje i godine posvećene 

pojedinim zemljama, kao što je bio slučaj sa Poljskom, Kinom, Brazilom.   

 

Francuska kao deo svoje diplomatije shvata i pomoć zemljama u tranziciji, nudeći 

finansijsku i logističku podršku u ekonomskom i demokratskom razvoju, harmonizaciji 

zakona, odnosa prema manjinama, itd.  Postoje tri načina na koji Francuska ovo čini:  

1. Pozivanje / slanje francuskih eksperata, pisaca i istraživača u strane zemlje 

2. Diseminacija značajnih knjiga i časopisa (i stvaranje prevodilačkih centara) 

3. Slanje eksperata u multilateralne organizacije i međunarodne radne grupe 

 

Kulturna diplomatija se još ogleda kroz promociju francuske umetničke 

produkcije, najviše putem savremene umetnosti.  Zastupljene su izvođačke umetnosti, 

primenjene umetnosti, literatura, film, ..  Kroz ove programe, Francuska godišnje podrži 

oko 10 000 događaja u oblasti kulturne produkcije u inostranstvu.   

Francuska pridaje veliki značaj svojim medijima, kao što su TV5 i RFI, koji 

dnevno dopiru do 200 miliona ljudi u celom svetu nudeći francusku perspektivu aktuelnih 

događaja i prozor u francuski svet; takođe pruža podršku profesionalnim organizacijama 

koje izvoze radio i televizijski program.   

 

4.1. Finansiranje 

 

Fondovi namenjeni kulturi mogu biti podeljeni direktno i indirektno.  Finansiranje 

nije zadatak samo Ministarstva kulture, već i drugih resornih Ministarstava (Ministarstva 

spoljnih poslova i Ministarstva za omladinu, obrazovanje i istraživanja).   
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Teško je utvrditi tačnu cifru kada je u pitanju finansiranje kulturne diplomatije.  

Dostupna je brojka od 98.34 odsto u korist fondova za finansiranje aktivnosti kulturne 

diplomatije od strane Ministarstva stranih poslova. U budžetu Direktorata za 

međunarodnu saradnju i razvoj u okviru Ministarstva spoljnih poslova stoji da je 2005. 

godine iznosio 2,2 milijarde evra.  Četiri petine ove cifre predstavljene su kao pomoć 

razvoju.  Značajna suma novca namenjenog kulturnoj diplomatiji troši se na capacity 

building u zemljama u razvoju.   

Francuska aktivno ulaže u kulturni diverzitet: 

• 27 istraživačkih centara u svetu u oblasti društvenih nauka 

• 5,9 miliona evra ulaže se tokom tri godine u kulturne programe u Africi 

• Program za očuvanje audiovizuelne kulturne baštine i promocije 

diverziteta  - 4 miliona evra tokom tri godine 

• 1,5 miliona evra izdvaja se na godišnjem nivou (Ministarstvo kulture) za 

Gostujuće umetnosti (Visiting arts) 

 

Kultura i kulturna saradnja u brojkama – budžet Ministarstva spoljnih poslova 

izražen u milijardama: 

 2005. godina – 4,408€ 

 2006. godina – 4,406€ 

 2007. godina – 4,531€ 

 

4.2. Razmena pojedinaca; studije jezika i materijal za učenje jezika 

 

Značajan deo posla u Ministarstvu kulture odvija se na ugošćavanju i obučavanju 

stranih umetnika. U 2005. godini, program Courants du monde ugostio je 135 

profesionalaca iz 60 zemalja; program Profession culture primio je 40 profesionalaca u 

svojim najvećim javnim institucijama na period od tri meseca.  Program Odisej (Odyssée 

program) obezbedio je školarinu i smeštaj za 45 stranih umetnika.   

Ministarstvo spoljnih poslova i grad Pariz zajedničkim snagama obezbeđuju afirmisanim 

umetnicima rad na međunarodnim projektima u Les Récollets centru u Parizu.   
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U 2000. godini, Ministarstvo inostranih poslova potrošilo je 487,5 miliona evra na 

razmenu 36 000 pojedinaca i 11 000 kulturnih događaja.  Održavanje ovih aktivnosti je 

pomoglo i Ministarstvo kulture i komunikacija izdvajajući dodatnih 13,5 miliona evra.   

   

Francuska se zalaže za interkulturalni dijalog sa stavovima koji su njoj bliski.  

Ona to čini kroz promociju francuskog jezika kao vid zbližavanja kultura i društava širom 

Evrope i sveta.  U ovom kontekstu, ona se okreće onim zemljama koje su sada članice 

Unije, ali i onima koje se razvijaju i tek će postati punopravni članovi.  Pored Evrope i 

Afrike, interesna zona Francuske za promociju jezika je i Bliski istok koji je već duže 

vreme pod značajnim tenzijama.   

Podrška širenju francuskog jezika podrazumeva multilateralnu frankofoniju, u 

kojoj je francuski jezik predstavljen kao kulturni medijator, budući da se francuski jezik 

govori na gotovo svim kontinentima i skoro među svim religijama.  U onim zemljama u 

kojima poseduje ambasade, Francuska se trudi da obezbedi učenje francuskog jezika i 

poveća potražnju za učenjem istog.  Ona ovo čini kroz promociju multijezičnosti, otvara 

svoje škole u stranim zemljama, podržava veze sa Univerzitetima, uvodi dobijanje 

sertifikata o znanju jezika, uvodi moderne tehnike u učenje jezika (kroz aktivnosti 

Francuske alijanse i Francuskih kulturnih centara).   

 

Francuska podržava programe za jezik i izdavaštvo koje sprovode Francuska 

alijansa i Francuski kulturni centar. Brojke u 2003. godini pokazuju da je 320 000 

studenata u 138 zemalja uzimalo časove francuskog jezika67, dok je u kulturnim centrima 

održano 1 500 000 sati podučavanja za 81 000 dece i 140 000 tinejdžera i odraslih.  

Fondovi kulturne diplomatije obezbeđuju oko 8 800 francuskih publikacija i 9 000 000 

primeraka za bibliotekarske pozajmice. Ministarstvo inostranih poslova Francuske 

izveštava da se milion knjiga pošalje u različite zemlje na godišnjem nivou.   

 

 

 

 

                                                 
67 Izvor Alliance Française www.alliancefr.org 

http://www.alliancefr.org/
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4.3. Infrastruktura i kadrovska rešenja 

 

Ministarstvo inostranih poslova finansira 154 ambasade koje imaju u svojim 

okvirima i programe za kulturnu saradnju, 283 kancelarije Francuske alijanse (koje 

pomoć dobijaju od Glavnog odseka za međunarodnu saradnju i razvoj i / ili kadrovsku 

pomoć za podučavanje jeziku 500 000 stranaca). Potom, finansira 26 raznolikih 

istraživačkih centara i 176 arheoloških misija.   

160 000 studenata polaznici su 269 francuskih edukativnih institucija (Agencija 

za francusku edukaciju u stranim zemljama - AEFE68) u inostranstvu, dok približno 20 

000 studenata studira u Francuskoj, primajući školarinu od francuske vlade.  Ukupno je 

436 kulturnih instituta u inostranstvu, a Radio France Intérnationale (RFI) privlači 40 

miliona slušalaca.   

Novina u radu Ministarstva na polju kulturne diplomatije je stvaranje agencije za 

promociju visokog obrazovanja u Francuskoj, pod nazivom EduFrance. Trenutno postoje 

62 kancelarije EduFrance, aktivne u 40 zemalja.   

U 2006. godini, francusko Ministarstvo kulture formiralo je Cultures France, koji 

je tadašnji ministar kulture okarakterisao kao Francuski Britanski savet69.   

 

U 2001. godini budžet DGCID je raspolagao sa 1 400 000 000€, što je činilo 42 

odsto od ukupnog budžeta Ministarstva inostranih poslova. Honorari zaposlenih u 

kulturnoj saradnji i u ambasadama, kao i operativni troškovi, činili su zasebne troškove 

Ministarstva.   

 

4.4. Zaključci 

 

Pre par godina Letonija je organizovala program pod okvirom svoje kulturne 

diplomatije - Zadivljujuća Letonija (Amazing Latvia). Ovaj program je imao za cilj da 

narodu Francuske predstavi narod i kulturu Letonije, dok je početak programa, koji je 

išao zvaničnim kanalima letonskih i francuskih diplomata, jedino bio način da se dopre 

                                                 
68 Državna institucija, osnovana 1990. 
69 Kirsten Bound, Rachel Briggs, John Holden, Samule Jones, Cultural diplomacy, London, Demos, 2007, 
str. 90 
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do naroda Francuske. Prema rečima samih organizatora, Francuska je izabrana kao 

izuzetna zemlja, sa dugom tradicijom i razvijenom kulturnom razmenom. Letonci su 

svoju zemlju predstavili kao zemlju ubrzanog razvoja, sa netaknutom prirodom, 

civilizovanim društvom, bogatom kulturnom baštinom i ljudima sa - smislom za humor!  

Iako je Letonija članica Evropske unije od maja 2004. godine, pređašnje članice su o njoj 

znale vrlo malo i bile sumnjičave u pogledu pripadanja Letonije Uniji. Zato su se u svom 

programu Letonci odlučili za komunikaciju putem jednostavnog i dobronamernog jezika, 

lišenog elitizma i snobizma.  Kao simbol svog predstavljanja, Letonci su izabrali kamen – 

koji predstavlja mudrost, magiju, čuvara informacija.   

Ovakva odluka Letonije došla je usled velikog poverenja u kulturne odnose sa 

Francuskom koja u Evropi ima imidž zemlje zaštitnice kulture i umetnosti. I pored svih 

problema sa kojima se savremena Francuska susreće, ona se, posmatrajući evropski nivo, 

još uvek svesrdno bavi kulturnom diplomatijom. Tačno je da je u poslednje vreme i 

Francuska bila primorana da obustavi rad (ili smanji broj) pojedinih organizacija koje 

rade u službi kulturne diplomatije, ali i dalje veruje u ishode kulturne diplomatije i ulaže 

u nju.  

 

Kao što se vidi iz priloženog, Francuska jasno definiše ko vodi kulturnu 

diplomatiju, a to je Ministarstvo spoljnih poslova uz svesrdnu pomoć Ministarstva 

kulture. U cilju razvoja kulturne diplomatije su formirane agencije i organizacije koje 

rade na programima kulturne diplomatije i njenom razvoju. Visina finansijske pomoći se 

u fondovima povećava, iako zanemarljivo u odnosu na druge oblasti.  

 

Francuska svesrdno sarađuje sa severom Afrike, gde su njene bivše kolonije koje 

u zvaničnoj upotrebi još uvek imaju i francuski jezik. Svoj jezik Francuska smatra opštim 

dobrom i najveći je broj programa vezanih za kulturnu diplomatiju upravo vezan za 

studije jezika. Kulturni centri kojih Francuska ima veoma mnogo imaju upravo tu ulogu – 

da budu mesta gde stranci mogu učiti francuski jezik, sticati zvanične diplome i služiti se 

adekvatnom literaturom.  
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Francuska ima dugu istoriju diplomatskih odnosa sa Srbijom, a takođe je 

zainteresovana za saradnju sa budućim članicama Unije što se može iskoristiti za jačanje 

kulturne saradnje među dvema zemljama. Zatim, Francuska izdvaja značajna sredstva za 

programe treninga i obuke što ima značaja u obrazovanje kadrova koji rade u kulturoj 

diplomatiji. Srbija to može iskoristiti budući da je obrazovani kadar jedna od slabih tačka 

domaće kulturne diplomatije. Dugogodišnje iskustvo Francuske u vođenju kulturne 

diplomatije može pomoći zemljama u tranziciji i njihovim kulturnim diplomatijama od 

kojih su mnoge u povoju.   

Aparat koji funkcioniše u okviru francuske kulturne diplomatije je izuzetnih 

razmera. Ovo govori o tome koliko ozbiljno francuska država shvata domete kulturne 

diplomatije. Srbija, budući mala zemlja i zemlja u tranziciji, ne može izdvojiti sredstva 

niti angažovati toliki broj ljudi da radi u kulturnoj diplomatiji, ali može preuzeti pozitivna 

iskustva francuske države i jačati svoju saradnju sa njom.  
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5.  HRVATSKA 

- primer zemlje u regionu - 

 

U zemlji našeg suseda, Hrvatske, kulturnom oblašću se bave Ministarstvo kulture 

republike Hrvatske70 i Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija republike 

Hrvatske.71 Diplomatske odnose sa Srbijom (tada Saveznom republikom Jugoslavijom), 

Hrvatska je uspostavila 23. avgusta 1996. godine.   

U okviru Ministarstva kulture, postoje određena odeljenja koja se dalje bave 

međunarodnom kulturnom saradnjom, što je ujedno zvanični naziv za kulturnu 

diplomatiju ove zemlje – Uprava za međunarodnu suradnju i Kulturno veće za 

međunarodnu suradnju i europske integracije.  U Ministarstvu vanjskih poslova postoje 

Samostalni odjel za međunarodnu kulturnu suradnju i Uprava za Europsku uniju i 

europsku suradnju, koja se jednim svojim delom bavi i kulturom.   

 

Ministarstvo kulture obavlja poslove u području kulture koji se odnose na: 

razvitak i unapređenje kulture, kulturnog i umetničkog stvaralaštva, kulturnog života i 

delatnosti; osnivanje ustanova u kulturi, održavanje kulturnih veza sa drugim zemljama i 

međunarodnim institucijama; poslove vezane za UNESCO; poslove vezane za javno 

informisanje, osiguravanje finansijskih, materijalnih i drugih uslova neophodnih za 

funkcionisanje kulturne delatnosti72.   

Proces donošenja odluka vezan za kulturnu politiku odigrava se u Ministarstvu 

kulture, i u saradnji sa Vladom, sa jedne strane, odnosno, umetničkih saveta, lokalne 

samouprave, kulturnih institucija, NVO i umetnika i umetničkih asocijacija sa druge 

strane.  Ministarstvo kulture radi na predlogu budžeta za kulturu i raspoređuje deo 

fondova.   

Poslednja velika promena u kulturnom delanju Ministarstva je Zakon o kulturnim 

savetima iz 2001, odnosno 2004. godine prema kome se Savetima daje delimična 

                                                 
70 Ministarstvo kulture Hrvatske www.min-kulture.hr  
71 Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija republike Hrvatske www.mvpei.hr  
72 Izvor Ministarstvo kulture republike Hrvatske www.min-kulture.hr  

http://www.min-kulture.hr/
http://www.mvpei.hr/
http://www.min-kulture.hr/
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nezavisnost u distribuciji sredstava, ali Ministarstvo zadržava pravo upravljanja 

fondovima iz kojih se pomenuta sredstva izdvajaju.73   

Treba naglasiti da se termin kulturna diplomatija zvanično ne koristi, već 

međunarodni kulturni odnosi.  U izveštaju pripremljenom za Compendium, rečeno je da 

se programi koji se finansiraju u okviru međunarodne saradnje, ne finansiraju po principu 

direktne saradnje hrvatske države sa drugom državom, već na nivou direktnih kontakata 

umetnika i umetničkih i kulturnih organizacija.   

 

5.1. Saradnja među Ministarstvima 

 

Ministarstvo kulture redovno sarađuje sa ostalim Ministarstvima u kontekstu 

donošenja zakona i harmonizacije zakona u kulturi. Sa Ministarstvom spoljnih poslova 

aktivno se sarađuje kod odabira kulturnih atašea i organizovanja kulturnih manifestacija u 

inostranstvu. Obrazovanje u umetnosti, istraživanja i manjinske kulturološke grupe ne 

pripadaju resoru Ministarstva kulture. Zajednička tačka Ministarstava su finansije i 

ekonomski razvoj, kao i evropski integracioni procesi.   

 

5.2. Međunarodni kulturni odnosi – bilateralni i multilateralni 

 

Hrvatska vlada je 2004. godine svrstala međunarodnu kulturnu saradnju među 

prioritete svog delovanja i formirala Kulturno veće za međunarodnu saradnju i evropske 

integracije. Zadatak Veća je bolja koordinacija i planiranje međunarodnih kulturnih 

aktivnosti, rad na poboljšanju kvaliteta kulturne razmene i konsultativna uloga u 

distribuciji fondova. U maju 2006. godine izdat je Priručnik za planiranje međunarodne 

kulturne saradnje.   

Hrvatska nastavlja da potpisuje bilateralne ugovore i programe sa različitim 

zemljama Evrope i sveta. Do sada je potpisala 37 bilateralnih ugovora, među kojima i 

jedan sa tadašnjom SR Jugoslavijom.74 Većina ovih ugovora, osim područja kulture 

                                                 
73 Iz izveštaja za Savet Evrope i EricArts – Compendium of cultural policies and trends in Europe, 
december 2006 www.culturalpolicies.net  
74 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Jugoslavije potpisan je u 
Beogradu, 23. aprila 2002. godine 

http://www.culturalpolicies.net/
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podrazumeva i saradnju u oblasti obrazovanja i nauke. Programi se sklapaju na period od 

dve do tri godine.   

Ugovori i programi koje Hrvatska sklapa podrazumevaju predstavljanje hrvatske 

kulture u drugim zemljama, kao i predstavljanje stranih kultura u Hrvatskoj. Oni podstiču 

razvijanje dugoročne saradnje i razmene između ustanova i udruženja, umetnika i 

stručnjaka u svim oblastima kulture i umetnosti, zatim razmenu u oblasti prevođenja i 

objavljivanja književnih dela, prezentaciju filmova i izložbi, gostovanja umetnika, 

učestvovanje na međunarodnim kulturnim manifestacijama, uopšte - razvijanje 

međudržavnih odnosa.   

U okviru multilaterale, Hrvatska sudeluje u brojnim evropskim institucijama – 

Savetu Evrope, Centralnoevropskoj inicijativi, Savetu ministara kulture jugoistočne 

Evrope i drugim. Hrvatska aktivno učeštvuje i u značajnim strukovnim nevladinim 

organizacijama u oblasti kulture i umetnosti (ASSITEJ, ICOM, UNIMA, PEN, itd).   

 

Kao jedan od svojih prioriteta, Hrvatska izdvaja i jačanje kulturne saradnje u 

regionu jugoistočne Evrope. Ova saradnja je zasnovana na vezama između umetnika i 

organizacija, postojećim regionalnim vezama i radu u organizacijama kao što su Unesco, 

Savet ministara kulture jugoistočne Evrope, Centralnoevropska inicijativa (CEI), itd.  

Hrvatska učestvuje u programima koje organizuju Unesco i Savet Evrope i ratifikovala je 

sva dokumenta koja se odnose na kulturu i kulturnu baštinu.   

 

5.3. Akteri kulturne diplomatije u Hrvatskoj 

 

Ministarstvo kulture na državnom nivou i gradovi na lokalnom nivou su glavni 

akteri kulturnih akcija i inicijatori međunarodne kulturne saradnje. Ovo Ministarstvo 

sarađuje sa Ministarstvom spoljnih poslova i njegovim odeljenjem za međunarodnu 

kulturnu saradnju, kao što je već pomenuto, u koordinaciji rada kulturnih atašea.  

Ambasade su rasadništva hrvatske kulture u inostranstvu, budući da Hrvatska ne poseduje 

svoje kulturne centre u stranim zemljama.   
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Kao što je navedeno, Ministarstvo kulture je zaduženo za potpisivanje i 

sprovođenje bilateralnih ugovora i programa, daje državne garancije za programe i 

koprodukcije.   

U 2006. godini Ministarstvo kulture je izdvojilo oko 1 703 000€ za 465 programa 

međunarodne kulturne saradnje iz sledećih oblasti: filmska delatnost, muzičko – scenska 

delatnost, interdisciplinarni projekti, književnost i izdavaštvo, knjižare, kulturno – 

umetnički amaterizam, likovna i vizuelna umetnost, međunarodne nevladine organizacije, 

muzičko – galerijska delatnost i programi novih medija. Među pomenutim, najviše 

sredstava, oko 609 000€ je izdvojeno za muzičko – scenske programe, oko 500 000€ za 

likovnu i vizuelnu scenu i oko 155 600€ za muzičko – galerijsku delatnost; najmanje 

sredstava potrošeno je na programe iz oblasti podrške knjižarama, novih medija i filmske 

delatnosti. Na sajtu Ministarstva kulture Hrvatske u prvom delu godine mogli su se videti 

podaci o programima međunarodne kulturne saradnje koji će biti podržani tokom 2007. 

godine, ukupno 434 programa u iznosu od oko 1 750 000€. I u 2007, najviše novca je 

izdvojeno za programe iz oblasti muzičko – scenskih delatnosti (oko 490 000€), likovnih 

i vizuelnih umetnosti (435 000€) i muzejsko – galerijske delatnosti (344 000€), a 

najmanje za programe iz oblasti kulturne baštine, novih medija i knjižara.  Za razliku od 

2007. godine, u 2006. nije bio podržan nijedan program iz oblasti kulturne baštine u 

okviru međunarodne kulturne saradnje. U zbir od 1 750 000€, koliko je Ministarstvo 

izdvojilo za ovu godinu, ulazi i 25 odsto prihoda od lutrijskih fondova. Ovaj iznos varira 

u zavisnosti od prihoda državne lutrije, obično se kreće u okvirima 200 000€ za 

međunarodnu kulturnu saradnju.75   

 

Neki od bitnih multilateralnih projekata koje podržava ili koordinira Ministarstvo 

kulture su: 

• Virutuelna biblioteka za 21. vek (CEI) 

• Vukovar, Vučedol, Ilok: istraživanje, rekonstrukcija, revitalizacija (u 

saradnji sa Bankom za razvoj Saveta Evrope) 

• Kulturne rute – jadransko-jonski basen 

                                                 
75 Prema izveštaju za Savet Evrope / EricArts – Compendium of cultural policies and trends in Europe, 
2006  www.culturalpolicies.net  

http://www.culturalpolicies.net/
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• Alpsko – jadranska zajednica (dva projekta – Manjine i međugranična 

saradnja u alpsko - jadranskom regionu i Digitalizacija kulturne baštine, 

uključuje arhive, biblioteke, muzeje) 

 

Iako je još uvek teško dobiti sredstva za sve željene projekte, Ministarstvo kulture 

i lokalne zajednice obezbeđuju najveći deo finansija. Poslednjih godina, sve je veći broj 

zainteresovanih radnika u kulturi, umetnika i organizacija za razvoj međunarodne 

saradnje i učestvovanja u međunarodnim projektima. Hrvatska je jedina zemlja zapadnog 

Balkana koja je učestvovala i u programu Kultura 200076 koji je sprovodila Evropska 

unija. Hrvatska se dugo nije uključivala u regionalne projekte, ali je spremna da na tome 

više radi, preko Pakta za stabilnost i Saveta ministara kulture.   

 Hrvatska posvećuje veliku pažnju svojoj dijaspori, koja je rasuta po svetu. Matica 

Hrvatska je nezavisna organizacija koju je formirala Vlada, a finansira se putem 

Ministarstva kulture, koja podržava i koordinira programe za hrvatski narod van granica 

Hrvatske.   

 

 
1 Izvor Ministarstvo kulture republike Hrvatske www.min-kulture.hr  
 

                                                 
76 Više informacija na www.europa.eu.int  

http://www.min-kulture.hr/
http://www.europa.eu.int/
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2 Izvor Ministarstvo kulture republike Hrvatske www.min-kulture.hr  
 
 
5.4. Zaključci 
 

Međunarodna kulturna saradnja Hrvatske se uglavnom ogleda u slanju umetnika 

na različite manifestacije u inostranstvu. Prisutna je i kulturna razmena sa zemljama sa 

kojima su potpisani bilateralni sporazumi. Regionalna saradnja je, kako hrvatski 

zvaničnici kažu, još uvek na početku. Uočene su inicijative za njen razvoj.   

Svakako, ne znači da Hrvatska nije imala udela u regionalnoj saradnji, ali se ova 

saradnja bazirala na kontaktima, pre svega, sa Bosnom i Hercegovinom, pa i Slovenijom, 

kao i onim zemljama u regionu koje nisu pripadale Jugoslaviji. Veliki broj pripadnika 

hrvatskog naroda koji živi u BIH uslovio je i veće interesovanje Hrvatske za saradnju sa 

ovom državom.  

Hrvatska ima status zemlje kandidatkinje za ulaz u članstvo u Evropskoj uniji i 

ubrzano radi na evropskim integracijama. Hrvatska je ispunila svoje uslove političkog 

karaktera i time otvorila put ka članstvu, a pre toga ka brojnim instrumentima pomoći 

Evropske unije, od kojih su među značajnijima oni finansijski.  

 

http://www.min-kulture.hr/
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Hrvatska ima definisan plan po pitanju međunarodne saradnje koji podrazumeva 

prezentaciju hrvatske kulture i kulturne baštine. Ovaj plan podrazumeva prvenstveno 

saradnju sa zemljama članicama Evropske unije, a tek potom regionalnu saradnju. 

Hrvatska ne podržava ideju o ,,regionalnoj kulturnoj diplomatiji”, već je više 

zainteresovana za zasebni nastup na evropskoj kulturnoj sceni, ne podržavajući previše 

ideju o pripadanju zapadnom Balkanu.  

 

Hrvatska se trudi da njeni programi u međunarodnoj kulturnoj razmeni izgledaju 

što više ,,evropski”, tačnije da što više odgovaraju potražnji evropskih suseda, zemalja 

članica Evropske unije. Kako bi prošla adekvatan pristup kandidaturi, Hrvatska je 

odgovorila na brojne zahteve Unije, a u vezi sa poljem kulture je dala odgovore vezane za 

razmenu kulturnih dobara i usluge u kulturi, zakonodavstvo vezano za zaštitu kulturne 

baštine, statistiku u kulturi, zaštitu prava manjina, umetničko stvaralaštvo i druge. Ova 

pitanja su bila data u formi upitnika od tridesetak pitanja. Od ovog upitnika zavisi gde je 

mesto Hrvatske kada je kultura i kulturna politika Evropske unije u pitanju. 
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1. KOMPARATIVNE DIMENZIJE 

Srbija – Hrvatska – Francuska 

 

U tekstu koji je prethodio, dati su primeri zemalja koje se međusobno veoma 

razlikuju. Dok Srbija i Hrvatska pripadaju istom regionu i u izvesnom smislu dele isti 

kulturni milje, Francuska je razvijena zapadnoevropska zemlja drugog regiona, i članica 

Evropske Unije. U ovom trenutku, Srbija obnavlja pregovore o pridruživanju Evropskoj 

uniji (pregovori o asocijaciji i stabilizaciji), dok Hrvatska ima status zemlje–

kandidatkinje.   

U svetu je od perioda devedesetih godina prisutan termin balkanizacija, 

balkanizam koji označava raspad nečega, sukobe i dezintegraciju. Autor Marija Todorova 

se bavi ovim fenomenom u svom radu, ističući pritom da je Balkan samo brdo, parče 

teritorije Evrope, njen deo.  

Francuska ima dugu praksu u kulturnoj diplomatiji i u stalnoj je potrazi za boljim 

i konkretnijim rešenjima za razvoj kulturne diplomatije. Ona ulaže značajna sredstva u 

kulturu i kulturnu diplomatiju, što se može videti iz prikaza budžeta Ministarstava, a 

spremna je da ulaže i u zemlje u razvoju sa kojima stupa u kontakt. Njene ciljne zemlje su 

članice Evropske Unije, ali i zemlje koje to tek treba da postanu.   

Hrvatska je zemlja u tranziciji, kao i Srbija, koja je usled drugačije političke klime 

više napredovala u evropskim integracionim procesima i dugo nije, na zvaničnom nivou, 

pokazivala interesovanje za regionalnu saradnju. Sada je ta saradnja redovnija, što je u 

izvesnom smislu i preduslov šire evropske saradnje, a Hrvatska je uključena i u brojne 

projekte koje podržava i realizuje Evropska komisija.77   

 Sa druge strane, Srbija treba da reši i izvesna politička pitanja kao što je tzv. haški 

problem kako bi aktivnije pristupila pregovorima sa Unijom. Zapravo, ovaj problem se 

postavlja kao ključni, pored rešavanja situacije na Kosovu koja dodatno usporava proces 

evropskih integracija. Ovakva situacija donekle koči pružanje adekvatne pažnje kulturi i 

umetnosti, dok sa druge strane može delovati podsticajno – kako u kritičnim i zahtevnim 

vremenima koristiti kulturu, tj. Kulturnu diplomatiju kao instrument napredovanja. 

                                                 
77 Hrvatska je bila uključena u projekat Culture 2000, koji je promovisao i finansirao projekte iz kulture u 
evropskom miljeu. Nastavak ovog programa Culture 2007-2013 uključiće i Srbiju tokom 2008. godine. 
Više informacija na www.europa.eu.int i www.kultura.sr.gov.yu  

http://www.europa.eu.int/
http://www.kultura.sr.gov.yu/
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 Kulturni sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Francuske potpisan je 1964. 

godine, a bio je suspendovan i prekinut za vreme sankcija na nivou državnih institucija 

od strane Francuske. Sporazum je ponovo na snazi od 2002. godine. Poslednji periodični 

program kulturne saradnje je istekao 1991. godine, od ove godine Francuska je rešila da 

sa aktivnosti u oblasti kulture i prosvete usmerava prema nadležnim institucijama 

Republike Srbije i Republike Crne Gore (a ne na nivou državne zajednice). Na ovaj način 

se utvrđuju godišnji protokoli i programi o saradnji i pomoći u finansiranju reformi u 

obrazovanju, medija i dr. U 2005. i 2006. godini beleže se brojne izložbe slike kao deo 

kulturnih aktivnosti između Srbije i Hrvatske, zatim koncerti različitih umetnika, učešće 

srpskih filmova na francuskim filmskim festivalima, učešće Srbije i Crne Gore na Salonu 

knjige u Parizu, književne večeri posvećene različitim umetnicima, učešće srpskih autora 

na festivalu moderne drame u Grenoblu; u 2006. godini je u Francuskoj otvorena izložba 

francusko-srpskog prijateljstva, festival srpskog filma, Dani Vojvodine u Parizu, 

uključivanje Ambasade republike Srbije u Dane evropske baštine, u Kulturnom centru u 

Beogradu prikazani Dani francuskog filma u saradnji sa Francuskim kulturnim centrom u 

Beogradu.   

 

 Sporazum između Savezne vlade SR Jugoslavije i Vlade Republie Hrvatske u 

oblasti kulture i obrazovanja je potpisan 23. aprila 2002. godine, ratifikovan je 16. 

decembra 2002, a stupio je na snagu 25. februara 2003. godine. Direkcija za kulturu je 

hrvatskim kolegama dostavila predlog programa za saradnju u periodu 2005-2007. 

godina. Ovaj predlog je dostavljen još 2004. godine, ali još uvek nije razmatran. U 

međuvremenu, kulturna saradnja sa Hrvatskom se odvija između zainteresovanih 

institucija sa obe strane. Tokom 2005. i 2006. godine Ministarstvo spoljnih poslova 

Srbije beleži različite kulturne aktivnosti sa Hrvatskom, kao što su Dani srpskog filma u 

Zagrebu (u saradnji Ambasade Republike Srbije i Crne Gore i Kinoteke iz Zagreba), 

sastanak Igmanske inicijative u Beogradu (tema – Kulturna saradnja zemalja Dejtonskog 

trougla), izložbe slika, gostovanja pozorišnih predstava, održavanje Prve konstitutivne i 

Druge sednice Mešovite komisije za povraćaj kulturnih dobara, Dani srpske kulture u 
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Zagrebu, Dani Vojvodine u Istri, gostovanje hrvatskih pisaca u Kulturnom centru 

Beograd i druge.  

 Pomenimo na kraju ovog dela reči Erharda Buseka koji u delu Otvorena kapija ka 

Istoku, iznosi tvrdnju da ako ,,mali“ uspeju da forumulišu zajedničku politiku, oni mogu 

da nadoknade nedostatke uzrokovane tradicionalnim stavom ,,velikih“ i omoguće 

otvaranje novog evropskog horizonta.78   

 

 Ono što svakako važi za sve tri pomenute zemlje, a naročito Srbiju i Hrvatsku 

koje su zemlje u tranziciji, je da niz deklaracija, odluka i zakona može biti dobar osnov za 

sprovođenje kulturne diplomatije, ali je aktivno delanje, praktična primena pomenutih 

instrumenata, jedino bitna da bi se stvari pomerile sa nule. 

 

 Dve od tri pomenute zemlje teže članstvu u Evropskoj uniji. Obe zemlje prolaze 

kroz tranziciju, sa razlikom što Hrvatska ima status kandidata za pristup Uniji. U obe 

zemlje kultura ima svoje mesto na državnom nivou, ali ne prioritetno. U samim 

dokumentima Evropske unije, kultura se sporadično pominje. Značajnije je jedino njeno 

pojavljivanje u Članu 151 Amsterdamskog ugovora.79 Jost Smirs je u svom istraživačkom 

radu Uloga Evropske zajednice u odnosu na Član 151 o kulturi iz Amsterdamskog 

ugovora (podrška razvoju interkulturalne kompetencije u okviru Evrope) istakao sledeće: 

Evropska unija u svom Amsterdamskom ugovoru ima član 151 koji obećava, i koji 

poziva, stimuliše i obavezuje sve različite aktere u Uniji da obrate pažnju na kulturnu 

različitost koja je u procvatu.80 

 

Pored aktivno primenjivane kulturne diplomatije među zemljama pomenutim u 

ovom radu, neophodno je uraditi i evaluaciju kako bi bile otkrivene prepreke razvoja 

kulturne saradnje. Smirs napominje da treba da postoji rastuća svest da će nove zemlje 

članice biti suočene sa mnogo propisa Evropske unije, na primer, u oblasti oporezivanja, 

bezbednosti i rada, što znatno utiče na njihove kulturne sektore. To ih obavezuje na više 

                                                 
78 Erhard Busek, Otvorena kapija ka Istoku (Beograd: Clio, 2007), str. 39 
79 Article 151 Amsterdam Treaty (ex Article 128 Maastricht Treaty) 
80 Joost Smiers, The role of the European Community concerning the cultural Article 151 in the Treaty of 
Amsterdam, Utrecht School of the Arts, 2002 
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ulaganja i napora nego što su navikle. Ova tranzicija može u velikoj meri naškoditi 

njihovim kulturnim sektorima.81 

 

Svakako bi imalo smisla da Evropska unija na izvestan način počne da vodi 

sopstvenu kulturnu diplomatiju uz postojeću kulturnu politiku.82 Evropska unija bi 

trebalo da pre samog pristupa članstvu pomaže projekte razmene i saradnje između novih 

i starih zemalja članica. Ovi projekti mogu imati veći uticaj ako se, uz vođstvo Unije, 

realizuju između više zemalja. Takođe, nove zemlje članice treba da budu stimulisane da 

uključe kulturne projekte u svoje programe strukturalnih fondova. Smirs upozorava da 

moramo biti sigurni da nove zemlje članice nisu prisiljene da odustanu od mnogih 

pozitivnih aspekata svojih kulturnih politika striktnom primenom postojećih propisa 

Zajednice.83  

 

Zemlje u tranziciji imaju još mnogo da nauče o kulturnoj diplomatiji. Zapravo, 

prvenstveno o demokratiji, vladavini prava, a potom i o diplomatiji i kulturi kao njenom 

neodvojivom delu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
81 Ibid, str. 11 
82 Ovako definisana, kao kulturna politika, ona ne postoji, ali je čine finansijske linije pomoći, programi, 
odredbe i deklaracije vezane za regulisanje kulturnih odnosa unutar Unije 
83 Joost Smiers, The role of the European Community concerning the cultural Article 151 in the Treaty of 
Amsterdam, Utrecht School of the Arts, 2002 
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7.  ZAKLJUČAK 

 

Kao što se iz prethodnog može zaključiti, akcije na polju kulturne diplomatije su 

uglavnom sporadične, dok je ulaganje neplansko i nedefinisano. Obim i ulaganje se ne 

mogu meriti, ne postoje parametri – to upravo treba uvesti u cilju poboljšanja akcija na 

polju kulturne diplomatije.   

Neophodno je prepoznati značaj kulturne za razvoj međunarodnih kulturnih 

odnosa, međunarodnih odnosa uopšte uzev, budući da i daleko razvijenije zemlje 

preispituju sopstvene sadržaje javne i kulturne diplomatije. Prepoznavanje značaja 

kulturne diplomatije, utvrđivanje aktera, njihovo jasno kadrovsko angažovanje treba da 

dovede do formiranja timova koji će strateški planirati i ulagati, u nadležnosti 

Ministarstava.  Odgovorno pristupanje kulturnoj diplomatiji podrazumeva i obrazovanje 

budućih kadrova i njihov kontinualan trening u zemlji i inostranstvu.   

Kulturna diplomatija i kulturna politika treba da se prožimaju, tj. kulturna 

diplomatija treba da ima jasno određeno mesto u strategijama razvoja kulturne politike 

(kroz zakone, odredbe i sl).   

Takođe, neophodno je sagledati da kulturna diplomatija, iako ima predznak 

kulturna, može značiti i jačanje političkih pozicija jedne zemlje, njeno ,,oživljavanje'' na 

evropskoj sceni i pozicioniranje u integracionim procesima.  Isto tako, kulturno ,,širenje'' 

može dobiti i svoju privrednu dimenziju (npr. putem razvoja turizma).  Konačno, moguće 

je (i poželjno) pozicioniranje nacionalnog, pa i regionalnog identiteta putem kulturne 

diplomatije.   

 Srbija ima dugu istoriju diplomatskih odnosa, mada je njihovo urušavanje tokom 

devedesetih godina prošlog veka evidentno. U procesu oporavka jedne zemlje kultura je 

često skrajnuta, pri čemu se zaboravlja da upravo oporavak kulture znači i oporavak 

vrednosti u jednom društvu. Iz ovog razloga je i napomenuto da se kultura i kulturna 

politika, samim tim i kulturna diplomatija, ne vode samo na nivou Ministarstva kulture, 

već i Ministarstva finansija, obrazovanja, nauke, socijalnih pitanja – jer kultura prožima 

sve segmente društva.  

 Ne treba zaboraviti da je polazište za razvoj i primenu kulturne diplomatije 

postojanje zakona u kulturi i kulturne politike koju bi trebalo da određuje i sprovodi 
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Ministarstvo za kulturu u saradnji sa drugim Ministarstvima, naročito Ministarstvom 

spoljnih poslova koje je u brojnim zemljama zaduženo za kulturnu diplomatiju. 

Postojanje zakona bi trebalo da, po prirodi stvari, omogući lakše obavljanje aktivnosti 

vezanih za kulturnu diplomatiju i obezbedi jasnu poziciju pred međunarodnim partnerom. 

Svaka zemlja koja vodi javnu diplomatiju, u izvesnoj meri vodi i kulturnu diplomatiju 

kao njen nerazdvojivi deo, ili ovoj drugoj obezbeđuje i poseban prostor za delovanje. 

Razvijene zemlje danas obezbeđuju sve veću nezavisnost kulturnoj diplomatiji jer u njoj 

prepoznaju kvalitetan način za poboljšanje međunarodnih kulturnih odnosa i njihovo 

širenje. I zemlje u tranziciji mogu koristiti ovaj metod, budući da je za njih značajno da se 

pozicioniraju u svetu i predstave na pravi način. Ponekad je kultura pravi izbor za ovakav 

poduhvat. Svakako, za jednu zemlju je bitno da ume da napravi dobar izbor onoga što će 

predstaviti u svetu kroz svoju kulturnu diplomatiju. Kvalitetni izbori su, u izvesnom 

smislu, polovina posla koji nas očekuje, dok se druga polovina tiče načina na koji ćemo 

predstaviti svoju ponudu.  

 U tom smislu, neophodno je obezbediti pomoć kulturnim institucijama kako bi i 

one mogle adekvatno da odgovore na međunarodnu potražnju u kulturnoj razmeni. 

Brojne institucije koje su pod nadzorom (i finansiranjem) države traže adekvatnu pomoć 

– u restauraciji i revitalizaciji svojih prostora, proširivanju ponude, angažovanju novih 

kadrova i slično.  

Ubrzani razvoj novih tehnologija u svetu, kao i sve konkretnije biranje kadrova 

(ljudskih resursa) takođe treba da nađu mesto u planiranju kulturne diplomatije.  

 

Pakt za stabilnost jugoistočne Evrope odlučio je 2001. godine da realizuje 

sporazume o slobodnoj trgovini u regionu, kao preduslov za stvaranje slobodne 

trgovinske zone. Prošle, 2006. godine države jugoistočne Evrope su potpisale sporazum 

CEFTA. Erhard Busek očekuje i stvaranje organizacije SEEFTA (Southeast European 

Free Trade Organisation).84 Ovakav poduhvat bi se u pozitivnoj meri odrazio i na protok 

kulturnih dela, informacija i ljudi, odnosno kulturnu saradnju u regionu. Ovakva 

aktivnost ne mora odmah snažno uticati na ekonomski sektor, ali je preduslov za 

investicije.  

                                                 
84 Erhard Busek, Otvorena kapija ka Istoku (Beograd: Clio, 2007), str. 168 
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 Preduslov ekonomske stabilnosti je i poboljšanje uslova i mogućnosti u oblasti 

kulture, samim tim i obrazovanja, naučnih ustanova i njihovog kvaliteta, kao i 

unapređivanje nauke i tehnologije.  

Evropska unija je prvenstveno birokratska tvorevina i pati od nedovoljno 

istaknutih kulturnih komponenti. Daleko smo od evropskog zajedništva. Busek smatra da 

Projekat Evropa zahteva neophodno razumevanje, shvatanje kulturoloških razlika, 

uzrokovanje nova kulturološke stvarnosti i to mora biti prihvaćeno – što je uloga kulturne 

diplomatije. Kulturna diplomatija se bori protiv ksenofobije, neprihvatanja pa je samim 

tim neophodno razviti političku kulturu na svim nivoima društva.   

 

Nakon pregleda stanja po pitanju kulturne diplomatije u Srbiji, kakve se 

preporuke mogu dati? Navedimo neke od preduslova:  

• Postojanje zakonskog okvira za funkcionisanje kulturne politike i kulturne 

diplomatije 

• Planiranje kadrova za rad u kulturnoj diplomatiji 

• U vezi sa prethodnim – obuka i adekvatan trening kadrova 

• Usvajanje kvalitetnih rešenja drugih zemalja (pod uslovom da su 

primenljiva u domaćim uslovima; ono što funkcioniše u jednoj zemlji, ne 

mora nužno funkcionisati u drugoj, u zavisnosti od njenih potreba) 

• Aktivna saradnja među Ministarstvima (kulture, rada i socijalnih pitanja, 

obrazovanja, nauke) 

• Saradnja u cilju napredovanja na polju kulturne saradnje sa drugim 

organizacijama i agencijama za kulturu – jačanje veze između vladinih i 

nevladinih organizacija  

• Imenovanje timova i stručnjaka za rad u kulturnoj diplomatiji 

• Određivanje odgovornih lica, planova i konkretnih zadataka 

• Izbor kulturne i umetničke ponude 

• ,,Radna grupa” koja radi na kulturnoj diplomatiji imala bi precizne zadatke 

i odgovornosti, od kojih su neki: određivanje prioriteta kulturne 

diplomatije Srbije, poboljšavanje uslova za sprovođenje kulturne 
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diplomatije i, samim tim, poboljšavanje ponude u međunarodnoj saradnji 

(kako bismo, između ostalog, ostvarili kompetitivno tržište) 

• Pomoć institucijama kulture i organizacijama iz čijih programa se pravi 

ponuda (pre svega zadatak Ministarstva kulture koje je direktno 

odgovorno) 

• Podržati organizacije i praktičare da uđu u međunarodne projekte ili svoje 

programe ponude inostranim organizacijama 

• Podržati organizacije da aktivno sarađuju sa timom koji vodi kulturnu 

diplomatiju – pomaže boljem međusobnom razumevanju i unapređenju 

saradnje i ponude 

• Stvaranje informacionog centra gde bi svi zainteresovani mogli da dobiju 

konkretne informacije o tome kako ponuditi svoje programe, koje su 

smernice kulturne diplomatije i slično, a u cilju prevazilaženja barijera u 

saradnji 

• Razvijanje menadžmenta ljudskih resursa u cilju odabira profesionalaca 

koji će se i van zemlje (u ambasadama, predstavništvima i sl) baviti 

kulturnom diplomatijom i obrazovanjem istih 

• Stvaranje fonda za obuku kadrova koji će raditi u kulturnoj diplomatiji 

• Stvaranje fondova za akcije kulturne diplomatije (posebno prema onim 

zemljama koje su određene kao ciljne i prioritetne) 

• Stvaranje fonda koji bi podržao istraživanja u oblasti kulturne diplomatije 

i putovanja u cilju istraživanja delegacija koje rade u ovoj oblasti 

• Povezivanje i saradnja sa Kancelarijom vlade Srbije za pridruživanje 

Evropskoj uniji u cilju poboljšanja uslova za dobijanje viza za građane 

Srbije 

• Stvaranje Akcionog plana za razvoj kulturne diplomatije na relaciji 

Ministarstvo kulture Srbije – Ministarstvo spoljnih poslova Srbije 

• I, pre svega – politička volja da se otpočnu akcije na polju kulturne 

diplomatije 
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Beograd će 2009. godine biti domaćin Univerzijade, manifestacije koja će okupiti 

mlade sportiste iz celog sveta. Pripreme za održavanje Univerzijade su u punom jeku i to 

je još jedna manifestacija koja može biti iskorišćena kao deo akcija u kulturnoj 

diplomatiji.  

 

Bez obzira na prvenstveno političke i ekonomske odlike evropskih integracija, 

kultura sigurno ima svoje mesto u njima. Proces integracija je sastavljen od brojnih 

odluka, direktiva, harmonizacije zakona i slično, ali ne može i ne sme zanemariti oblast 

kulture. Pomenuto je koliko je ova oblast danas povezana sa ekonomijom – kroz tržišta i 

njihovu kompetitivnost, do pitanja autorskih prava i mobilnosti umetnika. Svi ovi 

elementi povezani su neraskidivim uzročno-posledičnim vezama: kretanja umetnika i 

variranje stanja na tržištima, direktive kulturne politike koje se odnose na status 

umetnika, odnos administracije i umetnika i dr. Veliki korak biće aktivno uključivanje u 

program Evropske Unije za pomoć kulturi Culture 2007-2013 koji je nastavak programa 

Culture 2000. Program Culture 2000 je hvaljen i osporavan, najviše zato što se u manjoj 

meri obraćao onim zemljama koje nisu članice Unije. Sa programom Culture 2007-2013 

ova situacija se menja jer su pojedini delovi programa upućeni upravo zemljama koje tek 

počinju proces integracija i pristupa Uniji.  

 

Informacije su od ključnog značaja kada su pristupni fondovi u pitanju pa je 

potrebno obratiti pažnju na strukturne delove organizacije – Cultural contact point.  

 

Kulturna diplomatija je samim tim prevazilaženje granica, geografskih i 

kulturoloških, kao i političkih, ali i onih u našim glavama koje su odraz predrasuda.  

 

Ostaje da budemo svedoci toga kako će se razvijati domaća kulturna politika i 

koji će pravac uzeti kulturna diplomatija, posebno u narednoj, 2008. godini, godini koju 

je Evropska komisija proglasila godinom interkulturalnog dijaloga. 
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27. Western European Union www.weu.int  

28. Asocijacija evropskih regiona www.a-e-r.org  

29. http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/5597840000/ 

30. EduCart www.educart.culture.gouv.fr  

31. Observatoire des politiques culturelles www.observatoire-culture.net  

32. Portal za brojne francuske institucije www.gksoft.com/govt/en/fr.html  

33. Asocijacija Ecumest www.ecumest.ro  

34. Informal European Theatre Meeting IETM www.ietm.org 

35. European Network of Cultural Administration Training Centres ENCATC 

www.encatc.org  

36. European League of Institutes of the Arts ELIA www.elia-artschools.org  

37. Cultural Information and Research Centres Liason in Europe CIRCLE www.circle-

network.jaaz.pl  

38. Network of European Foundation for Innovative Cooperation NEF www.nefic.org  

39. Trans Europe Halls TEH www.teh.net  

40. European Forum for Arts and Heritage EFAH www.efah.org  

41. Evropska agencija za rekonstrukciju www.ear.europe.eu  

42. Evropska banka za obnovu i razvoj www.ebrd.com  

43. Partnerstvo za mir (Partnership for peace) www.nato.int/pfp  

44. FEST www.fest.org.yu 

45. BELEF www.belef.org  

46. BITEF www.bitef.co.yu  

47. BEMUS www.bemus.co.yu  
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http://www.observatoire-culture.net/
http://www.gksoft.com/govt/en/fr.html
http://www.ecumest.ro/
http://www.ietm.org/
http://www.encatc.org/
http://www.elia-artschools.org/
http://www.circle-network.jaaz.pl/
http://www.circle-network.jaaz.pl/
http://www.nefic.org/
http://www.teh.net/
http://www.efah.org/
http://www.ear.europe.eu/
http://www.ebrd.com/
http://www.nato.int/pfp
http://www.fest.org.yu/
http://www.belef.org/
http://www.bitef.co.yu/
http://www.bemus.co.yu/
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9. PRILOZI 

 

Prilog br. 1 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Министарство културе 
Број: 451-04-1546/06-05 
Датум: 12.06.2006. 
Б е о г р а д 
 
 
 На основу Закона о делатностима од општег интереса у области културе («Сл. гл. 
РС», бр. 49/92), Закона о буџету Републике Србије за 2006. годину («Сл. гл. РС», бр. 
106/2005) и Конкурса за суфинансирање пројеката/програма који својим квалитетом 
доприносе развоју и презентацији уметности и културе за 2006. годину (објављен 
30.03.2006), на предлог конкурсних комисија, министар културе доноси 
 

О Д Л У К У 
о додели средстава за пројекте/програме из области:  

 
 
ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ – домаћи пројекти 
 
Р.Б. НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ПОДНОСИЛАЦ 
ПРОЈЕКТА 

ОДОБРЕНА 
СРЕДСТВА 

 1. Бијенале графичког дизајна Филолошко-уметнички факултет 
у Крагујевцу 

 
100.000,00 

 2. "На вашу одговорност само вечерас 
ја" 

Милица Ракић, Београд  
30.000,00 

 3. "Колажи-Освит" Снежана Вујовић-Николић, 
Београд 

 
60.000,00 

 4. Изложба графике са међународне 
радионице "Београдски сусрети" 

ФЛУ, Центар за графику и 
визуелна истраживања 
"Академија", Београд 

 
 

100.000,00 
 5.  "Јавни простор-приватни простор" Катарина Митровић, Београд  

30.000,00 
 6. Ретроспективна изложба Исак Аслани, Београд 300.000,00 

 7. Изложба фотографија Милан Алексић, Београд 150.000,00 
 8. Изложба фотографија  

"Туризам, идеологије" 
Весна Мићовић, Београд  

50.000,00 
 9. Годишњи програм Галерија "Звоно", Београд 900.000,00 
10. Годишњи програм Независна уметничка радионица 

«Ремонт», Београд 
 

900.000,00 
11. Програм за 2006.  Удружење грађана «Озон», 

Београд 
 

150.000,00 
12. Програм за 2006.  Асоцијација медијских 

фотографа, Београд 
 

200.000,00 
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13. «Бре!нд», изложба  Маја Радановић, Београд 70.000,00 
14. "Конструкција дома" Шејма Продановић, Београд 30.000,00 
15. Годишњи програм  

"Four Seasons" 
Независна уметничка асоцијација 
«Колектив», Шабац 

 
 

500.000,00 
16. Програм Уметничког 

павиљона"Цвијета Зузорић" 
УЛУС, Београд  

750.000,00 
17. "Ада кале" Милена Путник, Београд 50.000,00 
18. "Signage" Лана Васиљевић, Београд 90.000,00 
19. Награда "Димитрије Башићевић 

Мангелос" 
Галерија "Контекст", Београд  

70.000,00 
20. Годишња награда за сликарство 

"Божа Илић" 
Народни музеј у Прокупљу  

70.000,00 
21. "Арт клиника" Мултимедијални центар "Лед 

арт", Нови Сад 
 

500.000,00 
22. "Феномен: љубав" Лариса Ацков, Панчево 30.000,00 
23. "Место за пиштољ" Данијела Анђелковић, Београд 50.000,00 
24. Радови "1974-2004" Предраг Царановић, Београд 150.000,00 
25. 6. бијенале сценског дизајна YUSTAT, Београд 500.000,00 
26. "Дани фотографије у Србији" Фото кино клуб Чачак 150.000,00 
27. Годишњи програм  УЛУПУДС, Београд 750.000,00 
28. Годишњи програм СУЛУЈ, Београд 350.000,00 
29. "У огледалу" "Контрагрупа", М. Станковић и З. 

Николић, Ниш 
 

100.000,00 
30. "Вртоглавица" Невена Николић, Београд 40.000,00 
31. "Видеографија региона 2006" Академски кино клуб, Дом 

културе "Студентски град", 
Београд 

 
 

100.000,00 
32. "Млади 2006" Уметничка галерија "Надежда 

Петровић", Чачак 
 

180.000,00 
33. Ретроспективна изложба Боривоја 

Стевановића 
Галерија савремене ликовне 
уметости, Ниш 

 
200.000,00 

34. Годишњи програм Галерија "Артгет", Београд 500.000,00 
35. "Alien (Border Disorder4)" Исидора Фићовић и Александар 

Јестровић,Београд 
 

100.000,00 
36. "Лични огласи" Катарина Радовић, Београд 20.000,00 
37. Изложба пацијената КП дома 

"Болница" 
Културни фронт, Београд  

190.000,00 
38. 12. бијенале уметности "Одбрана 

природе" 
Установа "Центар за културу", 
Панчево 

 
1.500.000,00 

39. "Музеј америчке уметности" Горан Ђорђевић, Бранислав 
Димитријевић и други 

 
150.000,00 

40. 50. октобарски салон Народни музеј Шабац 70.000,00 
41. Радионица за сакралну уметност Иконописачки центар"Св. Андреј 

Првозвани", Београд 
 

50.000,00 
42. Награда Велики печат на Мајској 

изложби графике 
Графички колектив, Београд  

60.000,00 
43. Награда на изложби "Грифон" Графички колектив, Београд 100.000,00 
44. "Мала графичка форма 1977-2006" Љиљана Стојановић, Београд  
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50.000,00 
45. "Отворена књига Балкана" Центар за визуелна истраживања 

"Круг", Чачак 
 

150.000,00 
46. "Ноћ музеја" Уметничко-продукцијска група 

"Ноћ музеја", Београд 
 

500.000,00 
47. Годишњи програм Галерија "Хаос", Београд 750.000,00 
48. Годишњи програм Галерија УЛУС, Београд 250.000,00 
49. «Изложба нежно – чврсто» Гордана Каљаловић, Београд 100.000,00 
50. To tem to day УЛУПУДС, Луција Адамовић, 

Београд 
 

246.000,00 
 
 

  
               УКУПНО: 

 
12.486.000,00 

 
ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ – међународна сарадња 
 
Р.Б. НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ПОДНОСИЛАЦ 
ПРОЈЕКТА 

ОДОБРЕНА 
СРЕДСТВА 

 1. Боравци уметника у Паризу (Site 
international des arts) 

СУЛУЈ, Београд  
500.000,00 

 2. "Real Presence 2006" КА-Независна културна агенција, 
Београд 

 
200.000,00 

 3. "Регионална културна мрежа" Галерија СКЦ-а, Београд 300.000,00 
 4. "Препознавање" Народни музеј Крушевац 350.000,00 
 5. Учешће на сајму уметности у 

Келну 
Галерија "Звоно", Београд  

700.000,00 
 6. "Политике тела" Татјана Орбовић, Београд 100.000,00 
 7. Путовање са пријатељима у Јангон Љубица Пецарски, Београд  

100.000,00 
 8. Симпозијум у Литванији Јелица Ћулафић, Београд 80.000,00 
 9. Учешће на изложби "Дух Шуме" Милан Станисављевић, 

Београд 
 

50.000,00 
10. "Иновативни модели деловања" Александар Маћашев, Београд 100.000,00 
11. "100 насловница магазина 

Младина" 
Удружење грађана "Миленијум", 
Крагујевац 

 
80.000,00 

12. "47. октобарски салон" Културни центар Београда 4.500.000,00 
13 Изложба графике Уле Мадсен ФЛУ, Центар за графику и 

визуелна истраживања, Београд 
 
 

150.000,00 
14. "Autoplay" Удружење уметника "Дез.орг", 

Београд 
 

100.000,00 
15. "11.међународни салон 

минијатуре" 
Фото клуб "Студентски град", 
Београд 

 
150.000,00 

16. "Код нас и код вас" Пункт за уметнички 
експеримент", Београд 

 
100.000,00 

17. «Рефракт 5+» Културни ценатар Зрељанин 150.000,00 
18. «Рефракт 5+» Центар за културу Пожаревац 150.000,00 
19. «Рефракт 5+» УГ "СО опен", Сомбор 150.000,00 
 
20. 

«Рефракт 5+» Удружење грађана Миленијум, 
Крагујевац  

 
150.000,00 
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21. Учешће на изложби у Данској Ана Милутиновић, Београд 90.000,00 
22. Изложба у Минхену Милан Алексић, Београд 70.000,00 
23. "Сакупљање река-Дунавски 

слив" 
Вера Стевановић, Београд  

200.000,00 
 
24. 

14. ликовна колонија у Сент 
Андреји 

 
Галерија Перо, Београд 

 
100.000,00 

 
 

  
               УКУПНО: 

 
8.620.000,00 

 
ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ – мултимедија 
 
Р.Б. НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ПОДНОСИЛАЦ 
ПРОЈЕКТА 

ОДОБРЕНА 
СРЕДСТВА 

1. "ТкХ генератор/ виртуелна база 
података" 

ТКХ Центар за теорију и праксу 
извођачких уметности, Београд 

 
 

190.000,00 
2. "Провалија" Јелена Спаић и Александрија 

Ајдуковић, Београд 
 

70.000,00 
3. "Фото Пурим" Никола Шуица, Београд 200.000,00 
4. Монографија и DVD поводом 10 

година фестивала "Видеомедеја" 
Удружење за видеоуметност 
"Видеомедеја",НовиСад 

 
300.000,00 

5. "Документ 2000" Независна уметничка асоцијација 
"Ремонт", Београд 

 
200.000,00 

6. "Антистигма Глобализам-
индивидуализам" 

Звонимир Сантрач, Београд  
100.000,00 

7. "Галерија талената" "Удружење грађана SEE.cult.org", 
Београд 

 
200.000,00 

8. "10. међународни фестивал видео 
уметности Видеомедеја" 

Удружење за видеоуметност 
"Видеомедеја", НовиСад 

 
600.000,00 

9. Фестивал алтернативне културе 
"Залет" 

Покрет алтернативне културе 
"Залет", Зајечар 

 
300.000,00 

10. "Мићини и Верини дани" Центар за културу "Вук 
Караџић", Лозница 

 
70.000,00 

11. "S2006:Актуелна уметничка пракса 
у Србији" 

Маја Станковић, Маида Груден, 
Мара Прохаска, Београд 

 
 

300.000,00 
12. Самостална изложба Марија Вауда и Никола 

Пилиповић, Београд 
 

60.000,00 
13. "Kuda.lounge" Центар за нове медије, 

"Kuda.org", Нови Сад 
 

300.000,00 
14. "Перформанс, историја, акција 

2006" 
ЦЗКД, Београд  

400.000,00 
15. "Art-e-economy" Марко Стаменковић, Београд 100.000,00 
16. "Уметничке интервенције" Арт линк, Београд 200.000,00 
17. "Укидање јавног простора" Омен театар, Београд 130.000,00 

 
 

  
               УКУПНО: 

  
3.720.000,00 
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ВИЗУЕНЕ УМЕТНОСТИ – ликовне колоније 
   
Р.Б. НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ПОДНОСИЛАЦ 
ПРОЈЕКТА 

ОДОБРЕНА 
СРЕДСТВА 

1. Ликовна колонија ТЕРА Центар за ликовну и примењену 
уметност, Кикинда 

 
300.000,00 

2. Међ. симпозијум "Уметност и 
папир" 

Центар за визуелна истраживања 
и развој визуелне културе КРУГ, 
Чачак 

 
240.000,00 

3. Ликовнa колонијa "Сићево" Галерија савремене уметности, 
Ниш 

 
250.000,00 

4. Колонија ликовних уметница 
"Заплање" 

Дом културе "Бранко Миљковић" 
Гаџин Хан 

 
70.000,00 

5. Уметничка радионица Мајданарт Удружење за Мајданпек  
300.000,00 

6. 10. међ. Колонија уметничке 
керамике Злакуса 

Удружење керамика Злакуса, 
Ужице 

 
300.000,00 

7. 29. сазив  Јаловичка ликовна колонија, 
Владимирци 

 
250.000,00 

8. «Погановски манастир» Центар за културу, Градска 
галерија, Димитровград   

 
130.000,00 

9. Ликовна колонија наивних 
уметника 

Дом омладине, 
Зајечар 

 
50.000,00 

10. Уметничка колонија "Ечка" Савремена галерија Уметничке 
колоније "Ечка", Зрењанин 

 
 

150.000,00 
11. Ликовна колонија "Лепота села на 

платну" 
Удружење "Јагода", Гредетин  

50.000,00 
12. Уметничка колонија "Бакар" Музеј рударства и металургије, 

Бор 
 

250.000,00 
13. "Клирит арт" Вера Виторовић, Београд 100.000,00 
14. 22. ликовна колонија графика Центар за културу Смедерево 150.000,00 

 
 

  
               УКУПНО: 

 
2.590.000,00 

 
ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ – аматеризам 
 
Р.Б. НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ПОДНОСИЛАЦ 
ПРОЈЕКТА 

ОДОБРЕНА 
СРЕДСТВА 

1. 6. ликовна колонија ЛУР-а Удружење ликовних уметника 
Рома Србије, Трстеник 

200.000,00 

2. Ликовна колонија 
 «Звездане кочије» 

Развојни центар Ром, 
Обреновац 

 
250.000,00 

 
 

  
               УКУПНО: 

 
450.000,00 
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КИНЕМАТОГРАФИЈА – остали видови 
 
Р.Б. НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ПОДНОСИЛАЦ 
ПРОЈЕКТА 

ОДОБРЕНА 
СРЕДСТВА 

1. Учешће филма «Пилећи избори» 
на међ. фестивалима 

Нама филм, Београд  
300.000,00 

2. Радионица анимације Дом културе, Чачак 120.000,00 
3. Београдски међународни 

фестивал каскадера 
Ћули, Београд  

800.000,00 
4. Регионална радионица за докум. 

филм 
Атеље Варан, Београд  

300.000,00 
5. Летња филмска колонија Фикс фокус, Београд 50.000,00 
6. 35. ревија филмског 

стваралаштва деце Србије и 
Црне Горе 

Центар организација 
аматерског филма Југославије 

 
 

50.000,00 
7. Нови Филмограф Удружење филмских уметника 

Србије, Бгд. 
 

300.000,00 
8. 15. међународни филмски 

фестивал Златни витез 
Филм и тон, Београд  

600.000,00 
9. «Слободна зона», Фестивал 

филмова о људским правима 
Слободна зона, Београд  

300.000,00 
10. МЕАД, путујући фестивал 

докум. филма  
Културни фонд, Београд  

150.000,00 
11. Фестивал ауторског филма 

«Поглед у свет» 
  

1.500.000,00 
12. Филмски фестивал у Сопоту Центар за културу Сопот 500.000,00 
13. Алтернативе филм/видео 2006 Студентски град, Академски 

кино клуб, Београд 
 

300.000,00 
14. Фестивал глумачких остварења у 

Нишу 
  

2.000.000,00 
15. ИДРАФ Школа анимираног филма, 

Врање 
 

1.000.000,00 
16. ФЕДАФ Дом културе, Чачак 290.000,00 
17. Награда «Јован Аћин» 

 
Удружење филмских уметника 
Србије, Београд 

100.000,00 

18. Дечји филмски фестивал МЦФ, Мегацом, Београд 500.000,00 
19. 30. фестивал филмског сценарија Културни центар Врњачка 

Бања 
 

2.000.000,00 
20. 53. фестивал документарног и 

краткометражног филма 
Дирекција ФЕСТ-а  

2.500.000,00 
21. 3. фестивал Балканима Студентски град, Београд 500.000,00 
22. 8. међународни фестивал 

студентског филма 
Удружење грађана ЕДЕСЕФ, 
Београд 

 
500.000,00 

23. Филмска колонија «Делиблатски 
песак» 

Михајло Пупин, регионални 
центар за таленте, група филм, 
Панчево 

 
 

186.000,00 
24. Учешће на студентским 

филмским фестивалима 
ФДУ, Београд  

500.000,00 
25. 10. међународни фестивал 

подводног филма 
Клуб подводних активности, 
Београд 

 
500.000,00 
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26. МЕФЕСТ 
 

Удружење грађана Зелена 
страна, Београд 

 
300.000,00 

27. Фестивал «Седам 
величанствених», дугометражног  
док. филм 

Центар за визуелне 
комуникације Квадрат, Београд 

 
 

1.000.000,00 
28. 

 
Манифестација ЖИСЕЛ, 
Омољица 

Дом културе «Вук Караџић», 
Омољица  

 
200.000,00 

 
 

  
               УКУПНО: 

 
17.346.000,00 

 
МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

 
Р.Б. НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ПОДНОСИЛАЦ 
ПРОЈЕКТА 

ОДОБРЕНА 
СРЕДСТВА 

1. Фестивал «Мокрањчеви дани» Дом културе «Стеван 
Мокрањац», Неготин 

 
1.100.000,00 

2. Квиз музичке омладине Музичка омладина Србије, 
Београд 

 
200.000,00 

3. Јубилеј – 15 година Хора и 
студија за духовну музику 

Хор и студио за духовну 
музику «Мелоди», Београд 

 
400.000,00 

4. 4. фестивал гудача Музичка школа «Петар 
Крањчевић», 
 Сремска Митровица 

 
 

80.000,00 
5. Годишња награда Удружења 

музичких уметника Србије 
Удружење музичких уметника 
Србије, Београд 

 
224.500,00 

6. Програми центра за музику Задужбина Илије М. Коларца, 
Београд 

 
500.000,00 

7. Циклус великани музичке сцене Задужбина Илије М. Коларца, 
Београд 

 
500.000,00 

8. Промовисање музичке културе 
широм Србије поводом 250 
година од рођења В.А. Моцарта 

Удружење мултимедијалних 
уметника «Аурополис», 
Београд 

 
 

128.000,00 
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9. «Кома 3» Факултет музичке уметности, 
Београд 

 
200.000,00 

10. «Светионик 2006» Културни центар, Јагодина 80.000,00 
11. Џез фестивал у Косовској 

Митровици (међународна сарадња) 
Ненад Илић, Косовска 
Митровица 

 
 

300.000,00 
12. 5. међународни фестивал харфе Удружење харфиста и пријатеља 

харфе, Београд 
 

300.000,00 
13. Дани Јосифа Маринковића «Обзорје 

на Тиси» 
Дом културе, Нови Бечеј  

105.000,00 
14. Соло песме великих оперских 

композитора 
Југоконцерт 
Београд 

 
100.000,00 

 
15. 

Мокрањчева награда за 
композиторско стваралаштво у 
2006.  

Удружење композитора Србије, 
Београд 

 
 

100.000,00 
16. 

 
Интернационалне хорске 
свечаности (међ. сарадња) 

Нишки културни центар, 
Ниш 

 
300.000,00 

17. «Јесен стиже Дуњо моја», дани 
Исидора Бајића 

Културно-просветна заједница 
општине  Кула 

 
100.000,00  

 
18. 

«Моцарт... Лустер... Лустик» 
(међународна сарадња) 

Југоконцерт, 
Београд 

 
500.000,00 

19. «Safe & sound» фестивал Art and Science,Београд 250.000,00 
20. «Гитаријада» Дом омладине Зајечар  200.000,00 
21. «Град гост» 

(међународна сарадња) 
Дом омладине, 
Београд 

 
300.000,00 

 
22. 

Београдски џез фестивал 
(међународна сарадња) 

Дом омладине, 
Београд 

 
200.000,00 

23. Електронска  конкретна музика 
 

Чинч – иницијатива за 
истраживање и продукцију 
савремене музике, Београд 

 
 

200.000,00 
24. «Џез, импровизована музика...» 

(међународна сарадња) 
Уметничка радионица «Кањишки 
круг», Кањижа 

 
300.000,00 

25. 9. панчевачки џез фестивал 
(међународна сарадња) 

Центар за културу, Панчево  
250.000,00 

26. «Ринг ринг фестивал» 
(међународна сарадња) 

Мултикултиватор сервис за 
развој културе и уметности, 
Београд 

 
 

350.000,00 
27. Dis-patch 06, Међународни 

фестивал електронске музике 
Belgradeyard Sound System, 
Београд 

 
200.000,00 

28. 7. интернационални фестивал 
гитаре у Лесковцу 

Анић Зоран и МШ «Станислав 
бинички», Лесковац 

 
250.000,00 

 
 

                 
УКУПНО: 

 
7.717.500,00 
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МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО – млади таленти 
 
Р.Б. НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ПОДНОСИЛАЦ 
ПРОЈЕКТА 

ОДОБРЕНА 
СРЕДСТВА 

1. Учешће најталентованијих 
ученика на такмичењима у 
Норвешкој, Италији, 
Македонији) 

Музичка школа «Живорад 
Грбић», Ваљево 

 
 
 

200.000,00 
2. Реализација концерта у САД Миодраг Мартиновић, Београд 105.000,00 
3. Реализација концерта Николе 

Ђурице 
«Николађ», Фонд за таленте, 
Београд 

 
100.000,00 

4. Реализација концерта Стефана 
Ћирића у Великој Британији 

Тестамент д.о.о.  
Београд 

 
50.000,00 

5. Солистички концерт Ане Илић у 
Торину/Италија 

Факултет музичке уметности, 
Београд 

 
70.000,00 

6. Учешће Алфред Асталош на 
међународном такмичењу у 
Букурешту/Румунија 

Фонд «Бољаи Фаркаш», Сента 
 

 
 

51.000,00 
7. Учешће Иве Милетић на 

такмичењу Никола 
Паганини/Италија 

Музичка школа «Мокрањац», 
Београд 

 
 

100.000,00 
8. Учешће Софије Сибиновић на 

фестивалу харфе у Ирској 
Музичка школа «Петар 
Коњовић», Београд 

 
96.000,00 

 
 

  
             УКУПНО 

 
772.000,00 

 
 
МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО – аматеризам 
 

Р.Б. 
НАЗИВ 
ПРОЈЕКТА 

ПОДНОСИЛАЦ 
ПРОЈЕКТА 

ОДОБРЕНА 
СРЕДСТВА 

1. 19. музичка смотра слепих 
Међуопштинска организација 
Савеза слепих Србије-Ваљево 50.000,00 

2. Музиком до окружења 

Савез глувих и наглувих 
Војводине 
Аудиолошки центар, Нови Сад  50.000,00 

3. "Светлост песме" Савез слепих Србије Београд  50.000,00 

4. 
38. Фестивал  
дечјих хорова Србије Арт студио Шабац  100.000,00 

5. 

ФЕДЕМУС 
Фестивал дечјег музичког 
стваралаштва "Деца композитори 
2006" Дечји културни центар Београд 150.000,00 

6. 
31. Фестивал омладинских хорова 
Србије  Савез аматера Србије Београд 200.000,00 

7. Деци с љубављу  "Musica arte" д.о.о. Београд 150.000,00 
  УКУПНО:        750.000,00 
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ОБЛАСТ ПОЗОРИШТА 
 

Р.Б. НАЗИВ 
ПРОЈЕКТА 

ПОДНОСИЛАЦ 
ПРОЈЕКТА 

ОДОБРЕНА 
СРЕДСТВА 

1. «Укроћена горопад»  Позориште «Деже Костолањи», 
Суботица 

 
  200.000,00 

2. «Недодирљива» Народно позориште 
Суботица 

 
  300.000,00 

 
3. 

 
«Земља игре снова» 

 
Дечије позориште Суботица 

  
  100.000,00 

 
4. 

 
«Тврђава» 

 
Крушевачко позориште 

   
 300.000,00 

 
5. 

 
14. позоришни маратон 

 
Народно позориште Сомбор 

 
    600.000,00 

6. 11. југословенски позоришни 
фестивал 

Народно позориште Ужице  
2,000.000,00 

7. 26. Борини позоришни дани  Позориште «Бора Станковић», 
Врање 

  
   600.000,00 

8. «Дани Зорана Радмиловића» Фондација Зорана Радмиловића   
   600.000,00 

9. Фестивал професионалних 
позоришта Србије  
«Јоаким фест» 

Театар «Јоаким Вујић» 
Крагујевац  

  
 

   600.000,00 
10. Балкан театар фест Центар за културу Димитровград   

  400.000,00 
11. Гром Перунов и Волосова стада, 

Мит као судбина 
Базаарт, Београд   

  150.000,00 
12. То добро дрво Дечије позориште  

«Пан театар», Београд 
   

 100.000,00 
13. Водич кроз алтернативну 

историју Београда 
Дах театар, Београд     

 300.000,00 
14. Нова позоришна пракса на путу 

кроз источну Србију 
Удружење грађана Културмобил, 
Београд 

  
  200.000,00 

15. Амбијентално позориште Ужице Удружење грађана Академика, 
Ужице 

 
 300.000,00 

 
16. 

 
Активности у 2006.год. 

 
Истер театар, Земун 

 
300.000,00 

 
17. 

 
Певам као птица 

 
Плаво позориште, Београд 

 
100.000,00 

18. Позориште шешира у 2006. Културни фронт, Београд 200.000,00 
  

 
                

УКУПНО: 
 

7.350.000,00 
 
ОБЛАСТ ПОЗОРИШТА И ПЛЕСА – међународна сарадња: 
 

Р.Б. НАЗИВ 
ПРОЈЕКТА 

ПОДНОСИЛАЦ 
ПРОЈЕКТА 

ОДОБРЕНА 
СРЕДСТВА 

1. Гостовање у Белом Манастиру Народно позориште, Сомбор 75.000,00 
2. Гостовање у Вараждину Народно позориште, Сомбор 75.000,00 
3. Гостовање у Милану (Била Под театар – Театар пројекат  
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једном једна...будућност) објективна драма, Београд 100.000,00 
4. Међународна сарадња студената 

позоришног смера 
Факултет драмских уметности, 
Београд 

 
300.000,00 

5. 3. ФИСТ Факултет драмских уметности, 
Београд 

 
200.000,00 

6. Укључивање Србије на листу 
градова у оквиру међународне 
турнеје позоришног и социјалног 
пројекта из Јужне Африке 
«Истина у преводу» 

Центар за културну 
деконтаминацију, Београд 

 
 
 
 

200.000,00 
7. Гостовање на фестивалу 

«Виотолд Гомбрович» у Гдањску 
 
 
БИТЕФ театар, Београд 

 
 

150.000,00 
8. 31. фестивал монодраме и 

пантомиме 
Позориште лутака «Пинокио», 
Земун 

 
200.000,00 

9. Међународни фестивал на 
Тајвану 

Позориште лутака «Пинокио», 
Земун 

 
150.000,00 

10. Фестивал у Анкари Позориште «Бошко Буха», 
Београд 

 
100.000,00 

11. ТИБА Позориште «Бошко Буха», 
Београд 

 
500.000,00 

12. Златна искра – 8. међународни 
луткарски фестивал 

Позориште за децу, Крагујевац  
400.000,00 

13. Стерија на релацији Темишвар – 
Вршац 

Савез Срба у Румунији, 
Темишвар 

 
300.000,00 

14. Балет Мориса Бежара Сава центар, Београд 1.500.000,00 
15. Тело и плес, међународни камп 

Мин Танаки/Јапан 
Nyari Mozi, Удружење грађана, 
Сента 

 
100.000,00 

  
 

               
УКУПНО: 

 
  4.350.000,00 

 
ОБЛАСТ ПЛЕСА 
 

Р.Б. НАЗИВ 
ПРОЈЕКТА 

ПОДНОСИЛАЦ 
ПРОЈЕКТА 

ОДОБРЕНА 
СРЕДСТВА 

1. Развој, презентација и промоција 
савременог плеса у Србији 

 
Станица – сервис за савремени 
плес 

 
 

900.000,00 
2. Израда ннтернет 

презентације/награде «Димитрија 
Парлића» 

Удружење балетских уметника 
Србије 

 
300.000,00 

3. Умно тело – телесни ум, Д.Булат  
 

  
50.000,00 

4. Међународно такмичење у Риму и 
Варни 

Балетска школа «Лујо Давичо», 
Београд 

  
 600.000,00 

5. Бокс меч ТКХ – Центар за теорију и праксу 
извођачких уметности, Београд 

  
   

200.000,00 
6. GUEST HOUSE, Д.Алфиревић  100.000,00 
7. Мали принц БИТЕФ театар/Катарина Стојков  
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100.000,00 
8. Моцарт  РЕКС/ Душан Мурић 

 
 

100.000,00 
                  

УКУПНО: 
2.350.000,00 

 
 
ОБЛАСТ ПОЗОРИШТА И ПЛЕСА – аматеризам:  
 

Р.Б. 
НАЗИВ 
ПРОЈЕКТА 

ПОДНОСИЛАЦ 
ПРОЈЕКТА 

ОДОБРЕНА 
СРЕДСТВА 

1. "Покретом кроз тишину" 
Међуопштинска организација 
глувих и наглувих, Пирот 50.000,00 

2. Анимација смехом Савез слепих Србије Београд 50.000,00 

3. 
Драмски меморијал 
Петра Ризнича Ђађе Дом културе Руски Крстур 100.000,00 

4. 
11. Петровачи позоришни 
дани 

Словачко војвођанско  
позориште, Бачки Петровац 100.000,00 

5. 

34. смотра  
ПОЗОРИШНИ ДАНИ РУМУНА 
У АП ВОЈВОДИНИ 

Савез аматерских позоришта 
Румуна у АП Војводини 
Алибунар 200.000,00 

6. представа: Кир Јанули 

Уметнички ансамбл Салашког 
позоришта 
Мађар Атила, Нови Сад 100.000,00 

7. 

Позоришни фестивал представа за 
децу и младе 
ФЕСТИЋ 

Друштво за анимацију и развој 
дечјег драмског стваралаштва, 
Београд 100.000,00 

8. 
Децембарски Змајеви дани  
15. фестивал монодраме за децу 

"Змајеве дечје игре" 
Међународни центар 
књижевности за децу, 
Нови Сад 100.000,00 

9. 

28. фестивал сценског 
стваралаштва деце Србије 
"Мајске игре" Савез аматера Србије, Београд 100,000.00 

10. 
15. међурепублички фестивал 
дечјег драмског стваралаштва 

Дом културе "Пиво 
Караматијевић" Прибој 70,000.00 

11. 
48. фестивал аматерских 
позоришта Србије Савез аматера Србије, Београд 200,000.00 

12. 
35. фестивал драмских аматера 
села Србије ФЕДРАС Савез аматера Србије, Београд 100,000.00 

13. 

22. Републички фестивал 
уметничке игре младих «Дани 
игре» у Белој Паланци Савез аматера Србије, Београд 150.000,00 

  УКУПНО: 1.420.000,00 
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ОБЛАСТ ЕДУКАЦИЈЕ, МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА  
И НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 
 

Р.Б. 
НАЗИВ 
ПРОЈЕКТА 

ПОДНОСИЛАЦ 
ПРОЈЕКТА 

ОДОБРЕНА 
СРЕДСТВА 

1. 

Студијски боравак у  
Финској, Француској и Немачкој 
Наталија Мацура 

Универзитет    
уметности у Београду 

 
 

80.000,00 

2. 

Научно - истраживачки рад у 
Великој Британији 
Дејана Прњат 

Савез  
драмских уметника Србије 

 
 

80.000,00 

3. 
Отворени пут Е-761 Удружење грађана Академика, 

Ужице 
 

200.000,00 

4. 

Међународна летења уметничка 
школа Универзитета уметности 
(Београд) у Пироту 
"Неки то воле вруће" 

Универзитет    
уметности у Београду 

 
 
 

175.000,00 

5. 

Уметничке  
радионице 

Центар за  
стваралаштво младих,  
Београд 

 
 

300.000,00 

6. 
"Мишићеви дани" Културни центар, 

Мионица 
 

150.000,00 

7. 
"У славу великог Вожда" -  
манифестација 

Позориште "Масука",  
Велика Плана 

 
150.000,00 

8. 

"Дани Проте Игњата Васића"- 
манифестација 

Центар за културу 
Вук Караџић, 
Лозница 

 
 

50.000,00 

9. 
Деца деци -  
Интернационални дан детета Јеврејска општина, Београд 100.000,00 

10. 
45. словачке народне  
свечаности Општина Бачки Петровац 250.000,00 

11. 

"Друштвена истраживања у 
Србији из аспекта мађарске 
националне заједнице - заједничка 
перспектива" 

Завод за културу војвођанских 
Мађара, 
Сента 100.000,00 

12. "Млади за младе" У.Г. "Phralipe- Нови Сад" 100.000,00 

13. 
"Културна сусретања младих Рома 
Србије" У.Г. "Phralipe- Нови Сад" 100.000,00 

14. "Мостови спајају обале и људе" 

Друштво за науку културу и 
умјетност 
Бошњака "ИКРЕ", Пријепоље 70.000,00 

15. 
45. Фестивал културе младих  
Србије 

Организациони одбор и 
Скупштина Фестивала културе 
младих Србије, Књажевац 300.000,00 

16. 

"Златна кацига" 
међународни фестивал хумора и 
сатире Културни центар, Крушевац 200.000,00 

17. Фестивал хумора за децу 
Библиотека  
"Димитрије Туцовић", 50.000,00 
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Лазаревац 

18. 

Погранична сарадња младих у 
области културе општина Зајечар 
и Видин Дом омладине Зајечар 50.000,00 

19. "Цвијићеви дани" 
Центар за културу  
"Вук Караџић", Лозница 100.000,00 

20. 
"Под крилима архангела"  
уметнички сабор 

Центар за културу, уметност, 
информисање 
и физичку културу, Ћићевац 150.000,00 

21. 72. Вуков сабор 
Центар за културу  
"Вук Караџић", Лозница 300.000,00 

22. 
Програм отварања  
библиотеке буњевачке матице Буњевачка матица, Суботица 80.000,00 

23. Србија на Исланду Балканкулт, Београд 700.000,00 

24. Културно лето Голубца СО Голубац 300.000,00 

25. Културно лето  
Пинкум, еколошко друштво, 
Велико Градиште 270.000,00 

26. Ново доба 
Јавно предузеће за информисање, 
Обреновац 650.000,00 

27. 
Интеракција, међународни 
студентски филмски камп Филмарт, Пожега 707.000,00 

 
                 

УКУПНО: 
 

 5.762.000,00 
 
 
КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО – аматеризам 
 
Р.Б. НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ПОДНОСИЛАЦ 
ПРОЈЕКТА 

ОДОБРЕНА 
СРЕДСТВА 

1. Стандардизација и систематизација 
знакова и правила штампања 
Брајевим писмом 

Савез слепих Србије Београд  
 
 

200.000,00 
2. "Костељникова јесен" 

13. Културна манифестација 
Дом културе Руски Крстур  

50.000,00 

3. 38. Смотра рецитатора Србије 
"Песниче народа мог" 

Савез аматера Србије, Београд  
100.000,00 

4. Никољдански дечји сабор Издавачко предузеће "Звоник", 
Београд 

 
100.000,00 

5. Међунардони фестивал поезије 
"Путеви класја" 

Књижевно уметничко друштво 
"Тибискус", Уздин 

 
50.000,00 

6. Санџачки књижевни сусрети - САКС Национални савет бошњачке 
националне мањине у СЦГ 
Нови Пазар 

 
 

200.000,00 
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7. Књижевна награда "Хид" ЈП "Форум-издавачка делатност", 
Нови Сад 

 
50.000,00 

                  
УКУПНО: 

 
750.000,00 

 
 
КЊИЖЕВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ И НАГРАДЕ 
 
Р.Б. НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ПОДНОСИЛАЦ 
ПРОЈЕКТА 

ОДОБРЕНА 
СРЕДСТВА 

1. 21. фестивал «Српско перо» КПЗ Јагодина, Јагодина 30.000,00 
2. 21. фестивал младих песника 

СЦГ 
Дом омладине Зајечар, Зајечар  

100.000,00 
3. 34. лимске вечери поезије ДК «Пиво Караматијевић», 

Прибој 
 

100.000,00 
4. 35. Бранково коло Бранково коло, Сремски 

Карловци 
 

70.000,00 
5. 37. фестивал «Смедеревска 

песничка јесен» 
Смедеревска песничка јесен, 
Смедерево 

 
200.000,00 

6. 38. фестивал поезије младих КЦ Врбас, Врбас 200.000,00 
7. 43. Међународни сусрет писаца Удружење књижевника 

Србије, Београд 
 

550.000,00 
8. 45. дани Ђуре Јакшића НБ Ђура Јакшић, Српска Црња 100.000,00 
9. Борина недеља КЗ Борисав Станковић, Врање 160.000,00 

10. Бранкова награда Друштво књижевника 
Војводине, Нови Сад 

 
50.000,00 

11. Вукова награда и Изузетна 
Вукова награда 

КПЗ Србије, Београд 250.000,00 

12. Дани Европске награде за 
поезију КОВ 

КОВ, Вршац  
100.000,00 

13. Дани Теодора Павловића МЗ Ново Милешево 30.000,00 
14. Дани ћирилице Огранак Вукове задужбине, 

Баваниште 
 

30.000,00 
15. Дисово пролеће 2006 ГБ Владислав Петковић – Дис, 

Чачак 
 

200.000,00 
16. Драинчеви књижевни сусрети НБ Раде Драинац, Прокупље 150.000,00 
17. ЕКС ЈУ читалиште Српско књижевно друштво, 

Београд 
 

100.000,00 
18. Жички духовни сабор – 

Преображење 2006 
НБ Стефан Првовенчани, 
Краљево 

 
200.000,00 

19. Књижевна награда «Бранко 
Миљковић» 

Нишки културни центар, Ниш  
100.000,00 

20. Књижевна награда «Лаза К. 
Лазаревић» 

Културни центар, Шабац  
50.000,00 

21. Књижевна награда «Милан 
Богдановић» 

КПЗ Србије, Београд  
80.000,00 

22. Књижевна награда Балканика Фондација Балканика, Београд 50.000,00 
23. Књижевни конкурс «Банатско Клуб књиге «Бранко  
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перо» Радичевић», Житиште 30.000,00 
24. Књижевни сусрет с Петером 

Естерхазијем и Петером 
Надашем 

ГБ Суботица, Суботица  
 

60.000,00 
25. Књижевни сусрети «Мухамед 

Абдагић» 
КПЗ Сјеница, Сјеница  

50.000,00 
26. Књижевни сусрети «Савремена 

српска проза» 
НБ Јефимија, Трстеник  

150.000,00 
27. Конкурс за најлепшу љубавну 

песму 
ДК Ивањица  

30.000,00 
28. Матићеви дани НБ Душан Матић, Ћуприја 150.000,00 
29. Међународна књижевна 

колонија «Чортановци 2006» 
Српско књижевно друштво, 
Београд 

 
85.000,00 

30. Међународни стручни скуп 
«Данило Киш» 

ГБ Суботица, Суботица  
70.000,00 

31. Миљковићеве поетске 
свечаности 

ДК Бранко Миљковић, Гаџин 
Хан 

 
120.000,00 

32. Мрчајевачки песнички сусрети КД Мрчајевци, Мрчајевци 120.000,00 
33. Награда «Лаза Костић» Новосадски сајам, Нови Сад 100.000,00 
34. Награда «Милан Ракић» Удружење књижевника 

Србије, Београд 
 

100.000,00 
35. Награда «Мркаљ и Вук» Удружење Ћирилица, Нови 

Сад 
 

50.000,00 
36. Награда «Невен» Пријатељи деце Србије, 

Београд 
 

120.000,00 
37. Награде «Лазар Комарчић» и 

«Љубомир Дамњановић» 
Друштво «Лазар Комарчић», 
Београд 

 
40.000,00 

38. Нова читања поезије Десимира 
Благојевића 

НБ Вук Караџић, Крагујевац  
70.000,00 

39. Новосадски међународни 
књижевни сусрети 

Друштво књижевника 
Војводине, Нови Сад 

 
300.000,00 

40. Одзиви Филипу Вишњићу ЗД Први српски устанак, 
Београд 

 
70.000,00 

41. Песнички сусрети «На пола 
пута» 

ДК Пријепоље, Пријепоље  
60.000,00 

42. Први фестивал књиге у 
Аранђеловцу 

Туристичка организација 
општине Аранђеловац, 
Аранђеловац 

 
 

300.000,00 
43. Рашке духовне свечаности Центар за културу, образовање 

и информисање, Градац 
 

60.000,00 
44. Семинар српске језичке културе Задужбила Илије М. Коларца, 

Београд 
 

150.000,00 
45. Сићево 2006 – награда 

«Рамонда Сербика» 
Нишки културни центар, Ниш  

50.000,00 
46. Скуп «Књижевност на 

дијалекту» 
Лесковачки културни центар, 
Лесковац 

 
70.000,00 

47. Тринаести састанак песника 
«Дани Васка Попе» 

ДК Васка Попе  
100.000,00 

48. Фестивал кратке приче «Kikinda 
Short» 

НБ Јован Поповић, Кикинда  
42.000,00 
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49. Фонд «Борислав Михајловић 
Михиз» 

Српска читаоница, Ириг  
100.000,00 

50. Представљање издаваштва на 
Сајму књига у Москви 

Удружење издавача и књижара 
Србије и Црне Горе, Београд 

 
 

850.000,00 
51. Представљање издаваштва на 

Сајму књига у Франкфурту 
Удружење издавача и књижара 
Србије и Црне Горе, Београд 

 
 

4.000.000,00 
52. Уметничко вече српских и 

бугарских песника 
Рила, удружење српско-
бугарског пријатељства 

 
30.000,00 

53. На трећем тргу НБ Јован Поповић, Кикинда 70.000,00 
54. Програм међународне сарадње ДЦ Васка Попе , Београд 50.000,00 
55. Дани Преображења Савез Срба у Румунији, 

Темишвар, Румунија 
 

250.000,00 
56. 31. Београдски преводилачки 

сусрети 
Удружење књижевних 
преводилаца, Београд 

 
250.000,00 

 
 

  
               УКУПНО: 

 
11.047.000,00 

 
 
ПРОГРАМИ НА ЈУГУ СРБИЈЕ 
 
Р.Б. НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ПОДНОСИЛАЦ 
ПРОЈЕКТА 

ОДОБРЕНА 
СРЕДСТВА 

1. Нове наде Удружење грађана "Културни 
центар" Медвеђа 

 
150.000,00 

2. "Игра за живот заједно" Организација за промоцију 
туризма, развој села и заштиту 
животне средине, Медвеђа  

 
 

140.000,00 
3. Међународни фестивал  

фолклора и колонија младих 
ликовних уметника 

КУД "Коло" Бујановац, 
Туристичка организација 
Бујановац  

 
 

250.000,00 
4. Набавка мушке и женске  

гардеробе и кореографија 
КУД "Абдула Крашница", 
Прешево  

 
200.000,00 

5. "Дани албанске комедије"  
Прешево 2006 

Дом културе "Абдула Крашница" 
Прешево 
Градски театар у Прешеву  

 
 

300.000,00 
 
 

  
УКУПНО: 

 
1.040.000,00 

 
 
ПРОГРАМИ ТРАДИЦИОНАЛНОГ СТВАРАЛАШТВА 
 

Р.Б. 
НАЗИВ 
ПРОЈЕКТА 

ПОДНОСИЛАЦ 
ПРОЈЕКТА 

ОДОБРЕНА 
СРЕДСТВА 

1. "Школа фолклора" 
Основна организација  
глувих и наглувих, Чачак 50.000,00 

2. 

"Озарење традицијом" 
Још један допринос слепих 
народној уметности 

Савез слепих Србије 
Градска организација, Београд 50.000,00 
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3. 
"С оне стране дуге" 
Народе, чујеш ли нашу песму 

Међуопштинска организација  
Савеза слепих, Зајечар 50.000,00 

4. 

"И ја то могу" 
Обука деце у области народног 
стваралаштва 

Организација Савеза глувих и 
наглувих Златиборског округа, 
Ужице 50.000,00 

5. 
Фолклорни фестивал  
"Танцуј, танцуј" КУД Једнота, Гложан 150.000,00 

6. 
Међународни етно камп 
старих заната 

Торонтал Мађарски образовни 
културни и омладински центар, 
Руско Село 50.000,00 

7. "Дужионица 2006" 
Удружење грађана "Буњевачко 
коло", Сомбор 200.000,00 

8. 
Фестивал дечјег фолклора 
"Ми смо хтели срце да вам дамо" 

Удружење грађана "Буњевачко 
коло", Сомбор 25.000,00 

9. 
"Црвена ружа" 
фестивал русинске културе Дом културе, Руски Крстур 150.000,00 

10. 

Фолклорна смотра  
"Ђенђешбокрета" и Вокално 
инструментална смотра "Дуриндо" 

Мађарско КУД  
"Петефи Шандор",  
Вршац 

 
 
 

300.000,00 

11. 

Израда предмета од сламе 
на основу буњевачке традиције- 
едукација деце и омладине 

Буњевачки културни центар, 
Суботица 25.000,00 

12. 

Едукација предшколске и  
школске деце у традиционалним 
играма 

Буњевачки културни центар, 
Суботица 20.000,00 

13. 
Жетвене свечаности 
"Дужијанца 2006" 

Хрватски културни центар  
"Буњевачко коло", Суботица 300.000,00 

14. 

8. фестивал буњевачког  
народног стваралаштва - Суботица 
2006 КУД "Буњевка", Суботица 180.000,00 

15. 5. интеретно фестивал 
Мађарски културни центар, 
Суботица 200.000,00 

16. Концерт пучких пјесама 

Културно умјетничко друштво 
Хрвата "Бодрог", Бачки 
Моноштор 150.000,00 

17. 

Фестивал  
румунске музике 
и игара из Војводине 

Управни одбор Фестивала  
румунске музике и игара из 
Војводине, Уздин 100.000,00 

18. "Оркестар" 
Национални савет румунске 
националне мањине, Нови Сад 200.000,00 

19. "Буњевачки Ускршњи обичаји" 
Буњевачки културни центар, 
Бајмок 20.000,00 

20. Обрада жетвених обичаја 
КУД "Буњевачка грана", 
Цонопља 50.000,00 

21. 
Фестивал украјинске културе 
"Калина" 

Национални савет украјинске 
.националне мањине, . 
Нови Сад 200.000,00 

22. 
Фестивал банатских фанфара 
(дувачких оркестара) 

Заједница Румуна у Србији, 
Вршац 50.000,00 
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23. 
Дечји фестивал румунске музике и 
фолклора 

Заједница Румуна у Србији, 
Вршац 50.000,00 

24. Дани културе Ашкалија 2006. Матица Ашкалија, Нови Сад 80.000,00 

25. 
Етномузиколошки пројекат 
"Та наша чешка песма" 

Студио Луи-Радио Сунце 
Глас Јужног Баната, Бела Црква 100.000,00 

26. 
Фестивал Санџачке севдалинке - 
ФЕСС 2006 

Национални савет бошњачке 
националне мањине у СЦГ, Нови 
Пазар 300.000,00 

27. 
Смотра бошњачких народних 
игара - СБОНИ 

Национални савет бошњачке 
националне мањине у СЦГ, Нови 
Пазар 200.000,00 

28. 

"Понеси опанке" 
5. Међународни дечји и 
омладински фолклорни фестивал 

Организација за народну 
уметност-фолклор "ИОФ 
Југославија", Београд 50.000,00 

29. 
21. смотра стваралаштва деце 
Србије Савез аматера Србије, Београд 100.000,00 

30. 
3. Смотра дечјих фолклорних 
ансамбала Србије Савез аматера Србије, Београд 60.000,00 

31. Међународни фестивал гајдаша 
Српско етномузиколошко 
друштво, Београд 200.000,00 

32. 

"Нишавски  
хоровод" међународни фолклорни 
фестивал 

КУД при  Центру за културу, 
Димитровград 50.000,00 

33. 
"Музејско село  
Старе планине" Завичајни музеј, Књажевац 50.000,00 

34. 
 
МОКРАЊАЦ ЗАУВЕК АКУД "Лола", Београд 100.000,00 

35. 
14. дани српског духовног  
преображења Центар за културу, Деспотовац 200.000,00 

36. 
Народне игре Власине и  
Рома Врањског Поља 

Центар за проучавање народних 
игара Србије, Београд 100.000,00 

37. 

"Дунав 21" 
5. Међународни фестивал 
фолклора Еврорегиона Дом омладине, Зајечар 80.000,00 

38. 

Сабор инструменталних солиста 
на народним изворним дувачким 
.инструментима 

Сабор инструменталних солиста 
на народним изворним 
дувачким инструментима, Грљан 100.000,00 

39. Немањин дежевски сабор 
Удружење грађана "Рас",  
Нови Пазар 100.000,00 

40. Косидба на Рајцу 
Туристичка организација 
општине Љиг 50.000,00 

41. 
10. смотра фолклорних ансамбала 
села Србије Савез аматера Србије, Београд 50.000,00 

42. 
13. фестивал фолклорних 
ансамбала КУД-ова Србије Савез аматера Србије, Београд 200.000,00 

43. 
34. Сабор народног стваралаштва 
Србије Савез аматера Србије, Београд 300.000,00 

44. Јужноморавски дани 
Удружење грађана "Бранко 
Миљковић", Гаџин Хан 80.000,00 
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45. 
Такмичење села Србије и  
програми за село КПЗ Србије, Београд 400.000,00 

46. 

2. етно-културна манифестација 
Голија- Светосавска гора- Караван 
наде Агенција "Ревитал", Београд 100.000,00 

47. 

"Вршачки венац" 
9. међународни фестивал 
фолклора Културни центар, Вршац 150.000,00 

48. 

"Хомољски мотиви" 
39. смотра изворног народног 
стваралаштва 

Центар за културу "Вељко 
Дугошевић", Кучево 200.000,00 

49. 
"Ој Мораво" 19. Сабор фрулаша 
Србије у Прислоници 

Туристичка организација, 
Чачка 200.000,00 

50. 
Смотра народног  
стваралаштва југа Србије Народна библиотека, Дољевац 80.000,00 

51. 
Истраживање сакралне  
топографије Браничевске епархије 

Српска православна  
црквена општина – 
црква Св. Петке 
Мирослав Лазић, Београд 80.000,00 

52. 
Заборављени трагови 
културе на тромеђи 

Одбор за заштиту људских права 
и хуманитарну дјелатност  
Прибој 80.000,00 

53. Сабор ткаља 

Драгачевска задруга жена 
"Рајка Боројевић",  
Доњи Дубац 50.000,00 

54. 
30. смотра народног стваралаштва 
"Звуци Голије, Јавора и Мучња" Дом културе Ивањица 70.000,00 

55. Фестивал изворне српске песме Дом културе Ивањица 100.000,00 

56. "Културно лето" ЈП "Центар за културу" Ћуприја 70.000,00 

57. 
Фестивал традиционалне музике 
ETHNO.COM 2006 Центар за културу Панчево 100.000,00 

58. 
Међународни фестивал тамбураша 
"Микини дани" 

ХКПД "Силвије Страхимир 
Крањчевић" Бачки Брег 50.000,00 

59. 

10. интернационални World Music 
фестивал  
"ЕТНОМУС 2006" 

World Music Асоцијација Србије  
Јагодина 100.000,00 

60. 
2. фестивал фолклора 
"Јасеничко прело 2006" 

КУД "Гоша", Смедеревска  
Паланка 50.000,00 

61. 
Етно-фестивал "Златна јесен" 
Гудурица 

Дом културе-КУД 
"Виногради"Гудурица 50.000,00 

62. 

"Прођох Левач, прођох 
Шумадију" 37. Сабор изворног 
народног стваралаштва КПЗ Општине Рековац 200.000,00 

63. 
Нематеријална баштина  
Жагубице и околине 

УЛУПУДС Београд 
Александар Келић и 
Зоран Миловановић 50.000,00 

64. 
Чобански дани 2006 
манифестација 

Туристичка оргaнизација 
општине Косјерић 100.000,00 
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65. 
"Дани Саве Јеремића" 
Сабор фрулаша КУД "Сава Јеремић" Ражањ 170.000,00 

66. 
Креативна радионица  
етно-звука 

"Ресурс-центар" Ниш 
Снежана Спасић и Културни 
клуб "Naissa" 50.000,00 

67. "Црноречје у песми и игри" 
Културно-образовни центар 
Бољевац 100.000,00 

68. 

Популаризација изворне  
народне и староградске музике и 
формирање фонотеке и текстотеке 
песама Лесковачког краја Лесковачки културни центар 50.000,00 

69. "Сопотнички извори 2006" Дом културе Пријепоље 150.000,00 

70. 
Традиционална песма да  
поново живи међу нама 

Балетска школа "Лујо Давичо" 
(певачка група Грлице) Београд 50.000,00 

71. 

Студијско истраживање вокалне, 
инструменталне и играчке 
традиције Северног Баната - 
Етнокамп "Кикинда 2006" 

Академско друштво за неговање 
музике 
"Гусле" Кикинда 100.000,00 

72. 

ФЕНОК 2006 - Међунардони 
фестивал народних оркестара 
Кикинда 

Академско друштво за неговање 
музике 
"Гусле" Кикинда 150.000,00 

73. 
"Звуци старе Србије" 
Етно-музичка манифестација 

Друштво за културу "Стара 
Рашка" Београд 100.000,00 

74. 
Дигитализација  
српског музичког фолклора ФМУ Београд 400.000,00 

75. 
17. фестивал тамбурашких 
оркестара Србије Савез аматера Србије, Београд 70.000,00 

   
                

УКУПНО: 8.840.000,00 
 
 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 
 

 
Р.Б. ОБЛАСТ БРОЈ 

ПРЕДМЕТА 
СРЕДСТВА ЕК. КЛАС. 

1. Визуелне уметности – 
домаћи пројекти 

 
50 

 
12.486.000,00 

 
23 

2. Визуелне уметности  
међународни пројекти 

 
24 

 
8.620.000,00 

 
24 

 
3. 

 
Мултимедије 

 
17 

 
3.720.000,00 

 
23 

 
4. 

 
Ликовне колоније 

 
14 

 
2.590.000,00 

 
23 

5. Визуелно стваралаштво – 
аматеризам 

 
2 

 
450.000,00 

 
24 

 
6. 

 
Кинематографија 

 
28 

 
17.346.000,00 

 
20 



 116 

 
7. 

 
Музичко стваралаштво 

 
28 

 
7.717.500,00 

 
21 

   
  8. 

Музичко стваралаштво –  
Млади таленти 

 
8 

 
772.000,00 

 
24 

 
9. 

Музичко стваралаштво – 
аматеризам 

 
7 

 
750.000,00 

 
21 

 
10. 

 
Област позоришта 

 
18 

 
7.350.000,00 

 
                 21 

11. Област позориш. и плеса 
међународна сарадња 

 
15 

 
4.350.000,00 

 
24 

 
12. 

 
Област плеса 

 
8 

 
2.350.000,00 

 
21 

 
13. 

Област позоришта 
аматеризам 

 
13 

 
1.420.000,00 

 
21 

 
 
 

14. 

Област едукације 
мултимедијалних 
манифестација, 
националних мањина 

 
 
 

27 

 
 
 

5.762.000,00 

 
 
 

24 
 

15. 
Књижевно стваралаштво 
аматеризам 

 
7 

 
750.000,00 

 
22 

 
16. 

Књижевне манифестације и 
награде 

 
56 

 
11.047.000,00 

 
22 

 
17. 

 
Програми на југу Србије 

 
5 

 
1.040.000,00 

 
22 

 
 

18. 

Програми традиционалног 
стваралаштва 

 
 

75 

 
 

8.840.000,00 

 
 

24 
 
 

 
   УКУПНО: 

 
395 

 
97.360.500,00 

 
/ 
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Prilog br. 2 

 

Rekapitulacija85 dodele sredstava u 2005. godini, konkurs Ministarstva kulture za 

sufinansiranje projekata / programa koji kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji 

umetnosti i kulture  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
          
р.б. област број 

пројеката 
износ 

1. МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 1 300.000,00 
2. ПОЗОРИШНО 

СТВАРАЛАШТВО 
14 1.940.000,00 

3. ПЛЕСНО СТВАРАЛАШТВО 6 434.696,00 
4. ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ...... 6 700.000,00 
5. ИЗВОРНО НАРОДНО 

СТВАРАЛАШТВО 
15 1.135.000,00 

 
 

 
                                          УКУПНО: 

 
 

 
4.509.696,00 

 

Prilog br. 3 

 

Drugi konkurs (2.8.2005) za dodelu sredstav, prema konkursu Ministarstva kulture 

republike Srbije za sufinansiranje projekata / programa koji kvalitetom doprinose razvoju 

i prezentaciji umetnosti i kulture86  
О Д Л У К У 

о додели средстава за следеће пројекте/програме 
 
 

1.  МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО: 
 
Домаћи пројекти: 
 
 

бр. подносилац пројекта место назив пројекта 
одобрена 
средства 

1 

 
Културни центар  
«Светозар Марковић» ЈАГОДИНА «Светионик» -Јагодина 100.000,00 

                                                 
85 Izvor Ministarstvo kulture republike Srbije www.kultura.sr.gov.yu  
86 Izvor Ministarstvo kulture republike Srbije www.kultura.sr.gov.yu  
 

http://www.kultura.sr.gov.yu/
http://www.kultura.sr.gov.yu/
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2 

 
 
 
 
Фестивал духовне музике 
«Хорови међу фрескама»  

 
 
 
 
 

БЕОГРАД 

XI Фестивал духовне  
музике «Хорови међу 
фрескама» 200.000,00 

3 

 
 
 
Организација за туризам, културу 
и спорт 

 
 
 
 

СОКОБАЊА 

 
Концерт поводом 

отварања музичког дела 
(Првог) фестивала бањско 
«Културно лето»  50.000,00 

4 

 
 
Културни центар «Лаза Костић» СОМБОР 

Концерт групе «Mambo 
stars» 50.000,00 

5 

 
 
 
 
Камерни хор «Про музика» СУБОТИЦА 

 
Новогодишњи концерти 
Камерног хора «Про 
музика» у Суботици, 
Зрењанину и Кањижи 150.000,00 

6 

 
Културни центар  
«Лаза Костић» 

 
 

СОМБОР 
Концерт ансамбла 
«Ренесанс» 50.000,00 

7 

 
Удружење љубитеља 
ритам&блуза&рока «Vox 
experience» 

 
 
 

УЖИЦЕ 
Четврти блуз рок фестивал  
«In wires» 150.000,00 

8 

 
 
УМУС БЕОГРАД 

 
Годишња награда  
УМУС-а 80.000,00 

9 

 
 

 
КПЗ КУЛА КУЛА 

 
«Јесен стиже Дуњо моја», 

дани Исидора Бајића 

 
 
 

80.000,00 

10 

 
 
МШ «Војислав Вучковић» БЕОГРАД 

 
2. пијанистички меморијал 
Вучковић 50.000,00 

11 
 
МУЗИЧКА ОМЛАДИНА СРБИЈЕ БЕОГРАД 

«Летња духовна 
Академија» 

 
 

400.000,00 

12 
 
Задужбина Илије М. Коларца БЕОГРАД Програми центра за музику 700.000,00 
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Међународна сарадња: 
 
 

бр. подносилац пројекта место назив пројекта 
одобрена 
средства 

1 
Југословенска  
асоцијација класичних гитариста БЕОГРАД «Гитар арт» фестивал 300.000,00 

2 
 Уметничка радионица  
Кањишки круг КАЊИЖА 

«Џез, импровизована  
музика...» 11 међународни 
фестивал 150.000,00 

3 
АД ЛИБИТУМ 
музички центар КРАГУЈЕВАЦ 

Gradus ad parnasum 
такмичење пијаниста 150.000,00 

4 
Belgradeyard Sound  
System, удружење грађана БЕОГРАД 

Dis-patch 04. 
Међународни фестивал 
електронске музике 

 
 
 

150.000,00 

5 
Асоцијација флаутиста Србије 
«МИОДРАГ АЗАЊАЦ» БЕОГРАД 

2. међународни фестивал  
флаутиста «Флаута фест» 

 
 
 

150.000,00 

6 Културни центар Београда БЕОГРАД 

3. међународни фестивал  
«Ars vivendi clavicembalum 
– чембало жива музика 

 
 
 

150.000,00 

7 
Еурокулт центар 
Крагујевац КРАГУЈЕВАЦ 

 
 

Међународни бијенале 
младих пијаниста 150.000,00 

8 Културни фронт БЕОГРАД 
Нордијска независна  
музичка сцена 200.000,00 

 
                         
2. ПОЗОРИШНО СТВАРАЛАШТВО: 
 

бр. подносилац пројекта место назив пројекта 

 
 

одобрена 
средства 

1 

Дом културе 
"Пиво Караматијевић" 
и Међурепубличка заједница за 
културно-просвјетну дјелатност 
Пљевља 

ПЉЕВЉА 
ПРИБОЈ 

13. Међурепублички 
фестивал дечјег драмског 
стваралаштва 70.000,00 
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2 

"Сашка и дружина" 
Удружење надарених 
Браничевског округа ПОЖАРЕВАЦ 

Сунчано скровиште за 
срећно одрастање 
Позоришне играонице и 
радионице за предшколце, 
основце и средњошколце 80.000,00 

3 Бетон хала театар БЕОГРАД 

Позоришна представа са  
децом са специјалним 
потребама 200.000,00 

4 
Словачко војвођанско  
позориште 

БАЧКИ 
ПЕТРОВАЦ Петровачи позоришни дани 120.000,00 

5 КУД "Братство Јединство" РУСКО СЕЛО 
"Гужајош" 
Међународни сусрет 30.000,00 

6 Народно позориште Ужице УЖИЦЕ 
10. Југословенски 
позоришни фестивал 2.000.000,00 

7 
Удружење драмских  
уметника Лазаревца БЕОГРАД 

"Сан летње ноћи" 
луткарска представа 150.000,00 

8 Народно позориште Сомбор СОМБОР "Парадокс" 200.000,00 

9 
Новосадско позориште 
Ујвидеки синхаз НОВИ САД "Медеја" 300.000,00 

10 Студентски културени центар БЕОГРАД 
Културни караван 
Војводине 150.000,00 

11 Позориште "Бора Станковић" ВРАЊЕ 25. Борини позоришни дани 400.000,00 

12 ЦЕДЕУМ БЕОГРАД "Три школска друга" 100.000,00 

13 УГ "Културмобил" БЕОГРАД 
"Кад би ово била 
представа..." 200.000,00 

14 УГ "Форум" СОМБОР "Чежња за суперповрћем" 150.000,00 

15 
Позориште лутака 
"Пинокио" БЕОГРАД "Сплетка и љубав" 100.000,00 

16 АСКА БЕЛА ПАЛАНКА ФОС 2005. 150.000,00 

17 ФДУ  БЕОГРАД 

"Институционални 
менаџмент 
и културне политике" 100.000,00 

18 Народно позориште Суботица СУБОТИЦА "Суламит" 300.000,00 

19 Народно позориште Сомбор СОМБОР 
Гостовање у Белом 
Манастиру 100.000,00 

20 Народно позориште Суботица СУБОТИЦА 
Гостовања у Осијеку и 
Румунији 150.000,00 

21 Позориште "Зоран Радмиловић" ЗАЈЕЧАР 
14. Дани Зорана 
Радмиловића 300.000,00 
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           3.  ПЛЕСНО СТВАРАЛАШТВО 
 
 
 

1.  Удружење балетских уметника  
Србије,  

 
БЕОГРАД 

Програми УБУС-а за 
2005.г. – Обележавање 50 
година рада Милице 
Зајцев 

 
 
65.000,00 

2.  Балетска школа «Лујо Давичо» БЕОГРАД «Dance Grand Prox Italia 
2005» - учешће ученика 
школе 

 
200.000,00 

 

 
 

      4. ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ, МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ПРОЈЕКТИ И ЛИКОВНЕ 
КОЛОНИЈЕ: 

 
Визуелне уметности – домаћи пројекти и програми 
 

бр. подносилац пројекта место назив пројекта 

 
 

одобрена 
средства 

1 Лесковачки културни центар ЛЕСКОВАЦ 

 
7. балканска смотра 

младих стрип аутора 50.000,00 

2 

 
 
Центар за културу Панчево ПАНЧЕВО 

Визуелни знак и 
архитектура 150.000,00 

3 

НВО Наговештај уметности 
Мирослава  
Мандића БЕОГРАД 

Крик собе-сређивање 
архива  
Мирослава Мандића 50.000,00 

4 
 
Јелена Трпковић БЕОГРАД Изложба колажа 40.000,00 

5 
 
Графички колектив БЕОГРАД Награда Велики печат  48.000,00 

6 
 
Снежана Вујовић Николић БЕОГРАД Изложба Освит 04 40.000,00 

7 

 
 
Културни центар  Београда БЕОГРАД 

Годишњи програм галерије 
Артгет 400.000,00 

8 
 
Мирјана Стојадиновић БЕОГРАД Самостална изложба 50.000,00 

9 
 
Синиша Илић БЕОГРАД Изложба Нестале слике 50.000,00 

10 
 
Графички колектив БЕОГРАД 

Марио Маскарели-
ретроспективна изложба 100.000,00 
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11 
 
Милица Ракић БЕОГРАД Изложба Пенелопа 50.000,00 

12 

 
 
УЛУПУДС БЕОГРАД 

Годишњи програм галерије 
Сингидунум 200.000,00 

13 

 
Уметничка галерија  
Надежда Петровић ЧАЧАК 

23. меморијал Надежде 
Петровић-Дијалог 300.000,00 

14 
 
Душан Нешковић ШАБАЦ 

 
Сликање мурала на фасади 
зграде у Шапцу 100.000,00 

15 
 
Тибор Рац ЗРЕЊАНИН Књига фотографија 30.000,00 

16 
 
Нишки културни центар НИШ 

 
Изложба фотографија 
"Кровови Хиландара"  
Ивана Хаџи Здравковића 30.000,00 

17 
 
Здравко Велован БЕОГРАД 

Самостална изложба 
цртежа 50.000,00 

 
 
Међународна сарадња: 
 

бр. подносилац пројекта место назив пројекта 

 
 

одобрена  
средства 

1 

 
Југословенско удружење за  
видеоуметност Видеомедеја НОВИ САД 

Презентација фестивала у  
Вроцлаву, Пољска 50.000,00 

2 
 
Жолт Ковач БЕОГРАД Студијски боравак у Паризу 30.000,00 

3 Александар Младеновић БЕОГРАД 

Самостална изложба 
графика и графичких 
инсталација у Канади 80.000,00 

4 
Удружење грађана   
Отворене перспективе СУБОТИЦА 

Изложба Југословенско-
српски  
аспекти револуције 
1956.год. у Мађарској 35.000,00 

5 
 
Група уметника "8+8" БЕОГРАД Изложба "8" 50.000,00 

6 
Исидора Фићовић и  
Милена Гордић БЕОГРАД Пројекат Border Disorder 40.000,00 

7 Марина Павловић ЛЕСКОВАЦ 
Културна размене са  
Centre d`Art Contemporain 55.000,00 

8 

 
Центар за културну  
деконтаминацију БЕОГРАД 

Историја и географија  
видео уметности 50.000,00 
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9 
Биро за културу  
и комуникацију БЕОГРАД Пројекат Under the Bridge 100.000,00 

10 Галерија Звоно БЕОГРАД 

Учешће галерије на сајму 
уметности  
у Берлину 350.000,00 

11 
 
Весна Мартиновић Маровић БЕОГРАД 

Самостална изложба у 
Охриду 15.000,00 

12 
Културни центар  
Београда БЕОГРАД Октобарски салон 

     
300.000,00 

13 
Центар за културу  
Панчева ПАНЧЕВО 

4. интернационални 
фестивал  
ауторског стрипа ГРРР! 150.000,00 

 
 
5. МУЛТИМЕДИЈА: 
 
 

бр. подносилац пројекта место назив пројекта 

 
 

одобрена  
средства 

1 

Програм Отворени пут Е-761 
Извршна канцеларија програма 
Академика-Ужице УЖИЦЕ 

Програм отворени пут Е-
761 300.000,00 

2 Мирко Огњановић БЕОГРАД 
Пројекат Срећан је човек  
који седи у својој кући 40.000,00 

 
6. ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ: 
 

бр. подносилац пројекта место назив пројекта 

 
 

одобрена  
средства 

1 Музеј рударства и  металургије БОР Уметничка колонија Бакар 250.000,00 

2 
Установа за израду таписерија  
Бошко Петровић, Петроварадин НОВИ САД 

Колонија таписериста 
Бошко Петровић 100.000,00 

3 Центар за културу Панчева ПАНЧЕВО 

6. интернационална  
уметничка радионица 
Стакло 200.000,00 

4 
Савремена галерија уметничке  
колоније Ечка ЗРЕЊАНИН 

26. сазив акварелиста  
Србије и Црне Горе и  
сликарска колонија Слика 
2005 70.000,00 
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5 

КЦ Бегец,  
Колонија уметничке рециклаже 
Светионик БЕГЕЦ 

4. интернационална 
еколошка  
уметничка колонија 
рециклаже 50.000,00 

6 
Општински културни центар, 
галерија Меандер АПАТИН 

9. међународни симпозијум 
скулптуре 150.000,00 

 
 
7. ИЗВОРНО НАРОДНО СТВАРАЛАШТВО: 
 

бр. подносилац пројекта место назив пројекта 
одобрена 
средства 

1 "Стара Рашка" Друштво Београд 

"Звуци старе Србије" 
Етно-музичка 
манифестација 50.000,00 

2 Сабор фрулаша и трубача Грљан 

Сабор инструменталних 
солиста  
на народним изворним 
дувачким инструментима 50.000,00 

3 
Културни центар  
Велико Градиште Велико Градиште "Царевчеви дани" 50.000,00 

4 
Центар за проучавање народних 
игара Србије Београд 

Истраживање 
традиционалних 
игара Сокобањске котлине 
и Кобишнице 100.000,00 

5 
Туристичка организација 
Чачка Чачак 

"Ој Мораво" 
18. Сабор фрулаша Србије 100.000,00 

6 

"Гусле" 
Академско друштво за неговање 
музике Кикинда 

Студијско истраживање 
вокалне, инструменталне и 
играчке традиције Северног 
Баната - Етнокамп 
"Кикинда 2005" 100.000,00 

7 

"Гусле" 
Академско друштво за неговање 
музике Кикинда 

ФЕНОК 2005 
Међународни фестивал 
народних оркестара 
Кикинда 100.000,00 

8 Мађарски културни центар Суботица 
4. Интеретно фестивал  
у Суботици 100.000,00 

9 "Едуко" Креативни клуб 
Сремски  
Карловци 

"Сремски Карловци 2005" 
Летња школа српског 
језика, обичаја и културе 50.000,00 

10 
Културно просветно друштво 
"Bartok Bela" Хоргош 

Дуриндо и Ђенђешбокрета 
Фестивали војвођанских 
Мађара 100.000,00 
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11 Буњевачки културни центар Суботица 
Музичка радионица-
едукација деце 100.000,00 

12 

Фестивалски одбор  
1. Српска хармоника Војводине 
МЗ Стапар Стапар 

4. Фестивал 
"1. Српска хармоника 
Војводине" 50.000,00 

13 КУД "Буњевка" Суботица 
7. Фестивал буњевачког  
народног стваралаштва 50.000,00 

14 

Организација за народну 
уметност-фолклор 
"ИОФ Југославија" Београд 

"Понеси опанке" 
Међународни фолклорни 
фестивал 50.000,00 

15 
"Рас" 
Удружење грађана Нови Пазар Немањин дежевски сабор 200.000,00 

16 

Културни центар 
Вршац 
и Савез аматера Србије Вршац 

"Вршачки венац" 
међународни фестивал 
фолклора 300.000,00 

17 

Истраживачко друштво 
Краљевица 
Миодраг Велојић Зајечар 

Истраживање 
становништва Старе 
Планине/2 100.000,00 

18 
КУД "Сава  
Јеремић" Ражањ 

"Дани Саве Јеремића" 
Сабор фрулаша 50.000,00 

19 КПЗ Србије Београд 
Такмичење села 
Србије и програми за села 300.000,00 

20 
Установа Дом  
културе Ивањица Ивањица 

9. Јаворски сабор 
двојничара и старих 
инструмената Србије 50.000,00 

21 
Центар за  
културу М. Црниће 

Мало  
Црниће Федрас 100.000,00 

22 
Центар за истраживање 
етницитета Београд 

Култура и традиција 
националних мањина у 
Србији и српске мањине у 
суседним земљама 200.000,00 

23 
Музеј на отвореном 
"Старо село" Сирогојно Сирогојно 

Етно уметност Сирогојно 
2005 150.000,00 

24 Савез аматера Београд 

33. Сабор народног 
стваралаштва Србије у 
Тополи 250.000,00 

25 Савез аматера Београд 

9. Смотра фолклорних  
ансамбала села Србије у 
Кличевцу 50.000,00 
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8. ПРОГРАМИ: 
 

бр. подносилац пројекта место назив пројекта 

 
 

одобрена  
средства 

1 

Установа смотра  
Југословенске уметности Мермер 
и звуци АРАНЂЕЛОВАЦ 38. смотра Мермер и звуци 400.000,00 

2 

 
Центар за културу,  
образовање и информисање 
Градац РАШКА Рашке духовне свечаности 200.000,00 

3 

 
Центар за културну 
деконтаминацију БЕОГРАД 

Пројекат Продужена 
адолесценција 100.000,00 

4 
Покрет Алтернативне Културе 
Залет ЗАЈЕЧАР 

Фестивал Алтернативне 
Културе Залет 200.000,00 

5 
"Доситеј Обрадовић"  
Задужбина БЕОГРАД 

"Востани Сербије" 
Програм намењен српској 
националној мањини у 
Румунији и Мађарској 250.000,00 

6 

 
КПЗ Општине Крушевац 
КУД "Ратко Јовановић" Бела 
Вода КРУШЕВАЦ "Беловодска розета" 100.000,00 

7 
Културни центар 
Крушевац КРУШЕВАЦ 

"Златна кацига" 
међународни фестивал 
хумора и сатире 100.000,00 

8 

 
Орг. одбор фестивала  
културе младих Србије КЊАЖЕВАЦ 

Фестивал културе младих  
Србије 300.000,00 

9 

 
Национални 
савет ромске нац. Мањ. СЦГ НИШ 

Смотра аматерских 
позор. достигнућа Рома 100.000,00 

10 

"Викентије  
Петровић Бокалуц" културно 
друштво ТОРАК 

"Торак 2005 -  
5. издање фестивал сатире и 
хумора" 30.000,00 

11 

 
Дом културе 
"Вук Караџић" ОМОЉИЦА Манифестација ЖИСЕЛ 100.000,00 
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Prilog br. 3 

 

IZVEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA KULTURE ZA 2006. GODINU 
 

ТАБЕЛА I 
 

1. ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 
 

1. Назив органа државне    
    управе Министарство културе 

2. Министар/Директор Драган Којадиновић, министар 

 
 
3. Делокруг 
 
 
 

Министарство културе обавља послове државне управе који се 
односе на заштиту културне баштине (покретна и непокретна 
културна добра): развој и унапређење културе и уметничког 
стваралаштва; праћење и истраживање у области културе; 
обезбеђивање материјалне основе за делатности културе; развој и 
унапређење књижевног, преводилачког, музичког и сценског 
стваралаштва, ликовних и примењених уметности и дизајна, 
филмског и стваралаштва у области других аудио-визуелних 
медија; заштиту културних добара; библиотечку, издавачку, 
кинематографску и музичко-сценску делатност; задужбине, 
фондације и фондове; систем јавног информисања; делатност 
страних информативних установа, страних средстава јавног 
информисања, дописништава и дописника у Републици Србији; 
регистрацију страних информативних установа и пружање 
помоћи у раду страним новинарима и дописницима; сарадњу у 
области заштите културне баштине, културног стваралаштва и 
информисања на језику и писму припадника српског народа у 
региону; оснивање и развој културно-информативних центара у 
иностранству, као и друге послове одређене законом. (члан 16. 
Закона о министарствима, "Службени гласник РС", бр. 19/2004, 
84/2004, 79/2005) 

4. Организација 

     Списак установа индиректних корисника на основу члану 2. 
став 1, тачка 2. Закона о делатностима од општег интереса у 
области културе („Службени гласник РС”, број 49/92) – Народни 
музеј у Београду, Архив Србије, Југословенска кинотека, 
Републички завод за заштиту споменика културе, Народна 
библиотека Србије, Библиотека Матице српске, Етнографски 
музеј, Природњачки музеј, Музеј науке и технике, Музеј 
савремене уметности, Музеј позоришне уметности Србије, Музеј 
жртава геноцида, Музеј примењене уметности, Историјски музеј 
Србије, Музеј историје Југославије, Музеј наивне уметности 
Јагодина, Музеј на отвореном "Старо село" Сирогојно, Народно 
позориште у Београду, Београдска филхармонија, Ансамбл 
народних игара "Коло", Филмски центар Србије, Завод за 
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проучавање културног развитка.  
     Списак удружења имаоца јавних овлашћења на основу члана 
3. а у вези члана 6. Закона о самосталном обављању уметничке 
или друге делатности у области културе („Службени гласник 
РС”, бр. 39/93, 42/98) – Удружење књижевника Србије, 
Удружење драмских писаца Србије, Удружење филмских 
уметника Србије, Удружење самосталних филмских глумаца 
Србије, Савез драмских уметника Србије, Удружење музичких 
уметника Србије, Удружење оркестарских уметника Србије, 
Удружење композитора Србије, Савез естрадно-музичких 
уметника Србије, Удружење балетских уметника Србије, 
Удружење радника естрадне делатности Србије, Удружење 
ликовних уметника Србије, Удружење ликовних уметника 
примењених уметности и дизајнера Србије, Удружење 
самосталних уметника фотографије Србије Удружење 
књижевних преводилаца Србије, Удружење научних и стручних 
преводилаца Србије, Удружење артиста Србије, Удружење 
филмских и телевизијских уметничких сарадника Србије, 
Удружење радника ликовних и примењених уметника Србије. Од 
јуна 2006. године две нове установе су Филмске новости и Архив 
Србије и Црне Горе (бивши Архив Југославије) 

5. Контакт особа у органу   
    државне управе 

Александра Којић, секретар Министарства  
(тел. 33-98-418, e-mail: kojic@min-cul.sr.gov.yu)  

 
 
 2. ОПИС СТАЊА-НАРАТИВ   

 
 Програми заштите културне баштине реализовани су кроз мрежу установа заштите: 
Републички завод за заштиту споменика културе и 13 регионалних завода за заштиту 
споменика културе, Архив Србије и Југословенска кинотека заједно са мрежом 
међуопштинских архива, Народна библиотека Србије и Библиотека Матице српске и 
мрежа матичних библиотека, Народни музеј и 43 регионална музеја. Археолошка 
ископавања и истраживања су остварена кроз програме које воде Филозофски факултет и 
Археолошки институт САНУ, као и мрежу регионалних музеја и завода за заштиту 
споменика културе (Сирмијум, Виминацијум, Царичин град, Гамзиград, Медијана, 
Лепенски Вир, Кале Кршевица). Утврђени су елементи стратегије заштите културног 
наслеђа унети у Меморандум о буџету – МАС. Стратешки циљеви из МАС су израда 
Студије изводљивости за Централни институт за конзервацију у Београду, израда Студије 
изводљивости за Регионални културни центар на Косову и Метохији (Архив, Музеј, 
Библиотека, Позориште, Завод, Културно-уметничко друштво «Венац» и Културни 
центар), која је започета у 2006. и биће завршена у 2007. години, као и студије 
изводљивости Националног центра за дигитализацију. Извршена је анкета и анализа стања 
у целокупној археологији, укључујући и процену, извештај и предлог мера за санирање 
стања у овој области. Започет је рад на успостављању процедура у оквиру Министарства 
културе и стратешко прекомпоновање Сектора заштите културне баштине у циљу 
ефикаснијег вођења послова. Најзначајнији програм у области заштите била је израда 
Студије изводљивости за оснивање Централног института за конзервацију. Програм је 
реализован кроз међународну сарадњу формирањем мешовитог Експертског тима са 
представницима Италијанског министарства спољних послова и њиховог Централног 
института за рестаурацију из Рима, Министарства културе, Народног музеја, Архива 
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Србије, Републичког завода за заштиту споменика културе и Архива Југословенске 
кинотеке. У шири Експертски тим укључени су и представници Министарства просвете и 
спорта и Министарства науке и заштите животне средине. Најзначајнији програми током 
2006. године су били обнова манастира Хиландара, манастира: Св. Прохор Пчињски, 
Ђурђеви Ступови, Дренча, Кувеждин, Манасија, Високи Дечани, Пећка Патријаршија, 
манастир Св. Ђорђа у Румунији, манастир Крка, Тврдош, Ломница, црква Св. Ђорђа у 
Будимпешти; програм обнове Старог Двора, Тврђава у Бачу, Шапцу и Смедереву, 
споменичка целина у Сремским Карловцима, Српска кућа на Крфу, архиви Шабац и 
Ужице – програми уређења  ентеријера; отварање Салона Медиале при Историјском музеју 
Србије и Салона наивне уметности у Београду, реконструкција Музеја у Власотинцу, 
програми Музеја у Кладову; чланство у међународним организацијама установа заштите и 
присуство међународним семинарима; ревитализација биоскопске мреже у Републици 
Србији је подразумевала у великој мери реконструкцију запуштених објеката домова 
културе у општинама и месним заједницама.  
 Средства из Националног инвестиционог плана за укупно 109 програма у износу од 
50.000.000 ЕУР у динарској противвредности делимично су распоређена и реализована у 
другој половини 2006. године по договореној динамици. Установе заштите, како централне 
тако и мреже установа, добиле су 60% средстава из Националног инвестиционог плана. То 
су средства намењена за реконструкцију Народног музеја и Народне библиотеке Србије, 
реконструкцију и модернизацију националних установа заштите (Југословенска кинотека – 
зграда и депои, Архив Србије – депо у Железнику, Музеј савремене уметности у Београду, 
Историјски музеј Србије, Библиотека Матице српске, Атлас народног градитељства и 
адаптација и санација Музеја науке и технике у Београду); реконструкција и модернизација 
биоскопа, позоришта и домова културе; набавка инструмената за Београдску 
филхармонију, војни оркестар и Нишки симфонијски оркестар; реконструкција локалних 
музеја и библиотека. 

Нормативно-правни послови подразумевали су израду нацрта нових прописа, 
измену и допуну постојећих, давање мишљења и објашњења о примени прописа из свог 
делокруга заинтересованим субјектима, као и давање мишљења на нацрте односно 
предлоге аката других државних органа.  

Поред реализације програма у области савременог стваралаштва, културне 
индустрије и културних односа и средстава обезбеђених Законом о буџету за 2006. годину, 
тражена су и одобрена средства из текуће буџетске резерве за потребе финансирања:  

- Међународне промоције и учешће у номинацији за награду "Оскар", америчке 
филмске академије, филма "Сутра ујутру", редитеља Олега Новковића, у продукцији 
"Зилион", из Београда, у износу од 4.000.000,00 динара; 

- Међународне промоције филма "Караула", рдитеља Рајка Грлића, у продукцији 
"Yodi Movie Craftsman", из Београда, и учешће у званичној конкуренцији Међународног 
филмског фестивала у Сан Себастјану, у износу од 1.400.000,00 динара; 

- Међународне промоције и светске премијере филма "Оптимист", редитеља Горана 
Паскаљевића, у продукцији "Нова филм", из Београда, на Међународном филмском 
фестивалу у Торонту, у износу од 1.400.000,00 динара; 

- обележавање 60. година од оснивања Београдског драмског позоришта, у износу 
од 8.000.000,00 динара, и 

- припрему за производњу и почетка производње дугометражног играног филама 
"Свети Георгије убива аждаху", по сценарију Душана Ковачевића, у режији Срђана 
Драгојевића, у продукцији продуцентске куће "Свети Георгије убива аждаху". 
 Најважнији послови у области медија и информисања у протеклој години били су 
утврђивање политике израде планова циљева, мера и активности у смислу остваривања и 
унапређења права на информисање, као и значајне друштвене улоге медија. Утврђене су 
три основне програмске целине (дате у табели) и у оквиру њих, осим конкурса као 
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транспарентног начина доделе финансијских средстава, друге мере и активности у циљу 
унапређења јавног информисања.  
 У партнерском односу са удружењима новинара и ОЕБС утврђене су улоге свих 
страна у циљу професионализације новинарске струке. Урађен је програм Савет за 
штампу – саморегулаторно тело, које би имало значајну функцију у том правцу и с њим 
конкурисали код ИПА фонда ЕУ. 
 Остварена је сарадња са институцијама земаља региона ради сарадње јавних 
сервиса, организације Дана српске културе на радио таласима БиХ и Хрватске, ради  
промоције и унапређења билатералних односа. 
 Урађен је план имплеметације Европске повеље о регионалним или мањинским 
језицима као и припрема првог извештаја, за део информисања чл.11, који се доставља 
Савету Европе.  
 У области међународне културне сарадње настављени су послови на даљој сарадњи 
са Саветом Европе на програму «Европска мрежа наслеђа» (HEREIN); сарадња са Унеском 
у оквиру надзора над спровођењем конвенција у области културе и културног наслеђа – 
Конвенција о унапређењу и заштити разноликости културног израза; настављени су 
започети послови на спровођењу Акционог плана Владе РС за хармонизацију са 
прописима и стандардима ЕУ; регионална и билатерална сарадња; сарадња са 
Канцеларијом за придруживање ЕУ; реализација програма Савета Европе «Дани европске 
баштине»; учешће на манифестацији «Ноћ франкофоније» и иницирање Акционог плана за 
Међународну организацију франкофоније; реализација међународног програма 
«Трансроманика»; организација тактилне изложбе «У додиру са антиком» париског музеја 
Лувр у Народном музеју у Београду; настављање даље сарадње подунавских земаља; 
организација 100-те сесије филмског фонда Савета Европе Eurimages у Београду од 07. до 
09. маја 2006. године; праћење рада Централно-европске иницијативе (CEI) на тему 
«Културна сарадња и међукултурални дијалог» на састанку у Братислави; присуство на 
конференцији – Европски сусрети културе «Европа суседа: нове перспективе» одржаној у 
Лублину; обављене су припреме за председавање Србије Комитетом министара Савета 
Европе; организовање изложбе у Културном центру у Паризу и други послови на пољу 
међународне културне сарадње. 
 

 
 

 3. НОРМАТИВНИ ДЕО  ИЗВЕШТАЈА - ТАБЕЛЕ  II, III, IV 
 
 

ТАБЕЛА II 
 

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА СКУПШТИНИ 
 

Р. 
бр. 

Назив акта Тип 
 

Опис 
 

Статус Датум Приоритет Acquis 
Програм 

за  
2006. 

I II III IV V VI VII VIII 
1. Предлог закона о 

Националном 
центру за књигу 
Србије 

НЗ Закон се доноси 
ради заштите, 
популаризације и 
презентације 
књиге 

Нереализовано 
Урађен Нацрт 
закона (потребно 
је осигурати вели-
ка средства у бу-
џету што у овом 

  ДА 
(Нацрт 
урађен 
према 
моделу 
Грчке) 

ДА 
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тренутку није 
реално) 

2. Предлог закона о 
културним 
добрима 

НЗ Системски закон 
о заштити 
културних добара 

Нереализовано 
(Нацрт упућен 
пред седницу 
Владе. Министар-
ство финансија 
није дало пози-
тивно мишљење 
на Нацрт) 

Влада 
није 
упутил
а акт 
Народн
ој 
скупшт
ини 

Национална 
стратегија за 
присту-пање 
ЕИ 

ДА ДА 

3-
а. 

Предлог закона о 
изменама и 
допунама Закона о 
радиодифузији 

ИДЗ Промена броја 
чланова 
Програмског 
савета јавног 
радио-дифузног 
сервиса 

Усвојено 19 јул 
2006. 
"Служб
ени 
гласник 
РС", 
62/06 

У циљу 
лакшег 
спровођења 
Закона о 
радиодифузиј
и 

ДА ДА 

3-
б. 

Предлог закона о 
изменама и 
допунама Закона о 
радиодифузији 

ИДЗ Уређивање 
области доделе 
дозвола за 
емитовање 
програма 

Усвојено 3. окто-
бар 
2006. 
"Служб
ени 
гласник 
РС", 
85/06 

У циљу 
лакшег 
спровођења 
Закона о 
радиодифузиј
и 

ДА ДА 

4. Предлог закона о 
изменама Закона о 
слободном 
приступу 
информацијама од 
јавног значаја 

ИДЗ Усвајање нових 
решења у вези 
утврђивања 
надлежности у 
поступку надзора 

Нереализовано 
(Министарство 
финансија и Реп. 
секретаријат за 
законодавство ни-
су дали своје  
мишљење на 
предложени 
Нацрт) 

 У циљу 
спровођења 
секторске 
стратегије 
органа 
државне 
управе 

ДА ДА 

5. Предлог закона о 
измени Закона о 
оснивању Музеја 
жртава геноцида 

ИДЗ Закон се доноси 
ради измене 
седишта Музеја 
из Крагујевца у 
Београд 

Нереализовано 
(није урађен 
нацрт закона) 

 У циљу спро-
вођења сек-
торске страте-
гије органа 
државне 
управе 

НЕ ДА 

6. Предлог закона о 
изменама и 
допунама Закона о 
делатностима од 
општег интереса у 
области културе 

ИДЗ Закон се доноси 
ради проширења 
индиректних 
корисника и новог 
начина 
финансирања 
мреже завода, 
архива и музеја 

Нереализовано 
(Министарство 
финансија није 
дало позитивно 
мишљење на 
Нацрт у вези 
финансирања 
мреже завода, 
архива и музеја) 

 У циљу 
спровођења 
секторске 
стратегије 
органа 
државне 
управе 

ДА ДА 

7. Предлог закона о 
измени Закона о 
библиотечкој 
делатности 

ИДЗ Закон се доноси 
ради утврђивања 
матичних 
функција 
библиотека 

Нереализовано. 
Нема потребе за 
доношењем изме-
на овог закона 
због тога што је 
ова материја регу-

   ДА 
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лисана Законом о 
делатностима од 
општег интереса у 
области културе 

8. Закон о 
кинематографији 

НЗ Закон се доноси 
ради уређења 
делатности у 
областима 
кинематографије 

нереализовано 
(Министарство 
финансија није 
доставило миш-
љење на Нацрт 
закона о кинема- 
тографији, које је 
неопходно према 
Пословнику 
Владе) 

 НЕ ДА ДА 

9. Предлог закона о 
допуни Закона о 
Српској књижев-
ној задрузи 

ИДЗ Једини начин да 
се најстарија 
српска књижевна 
едиција «Коло» , 
и три 
традиционалне 
Задругине библи-
отеке, "Забавник", 
"Поучник" и 
"Савременик" 
трајно заштити, и  
правовремено 
обезбеди њихова 
несметана при-
према и штампа 
јесте да се Зако-
ном обезбеде 
средства за њихо-
во објављивање 

Предлог упућен 
Народној 
Скупштини 

 НЕ НЕ ДА 

10. Предлог закона о 
престанку важења 
Закона о оснивању 
Новинско-
издавачке 
установе 
«Братство» 

НЗ Закон се доноси 
ради преношења 
оснивачких права 
над НИУ «Брат-
ство» на Нацио-
нални савет бу-
гарске национал-
не мањине а у 
складу са чл. 14. 
Закона о јавном 
информисању 

Народна 
скупштина 
усвојила Закон 

19 јул 
2006. 
"Служб
ени 
гласник 
РС", 
број 
62/06 

У циљу 
спровођења 
секторске 
стратегије 
органа 
државне 

ДА у 
складу 
са 
правим
а 
мањина 
у ЕУ 

НЕ 

11. Општи закон о 
култури (Закон о 
остваривању 
јавног интереса у 
култури) 

НЗ Закон се доноси 
ради уређења јав-
ног интереса у об-
ласти културе и 
њихови носица, 
смерница за изра-
ду културне поли-
тике и стратегије 
културног развоја, 
одређују основе 
културних делат-
ности, утврђују се 

нереализовано (у 
фази је израде 
Нацрта закона) 

 НЕ ДА НЕ 
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носиоци јавног 
интереса, учесни-
ци и субјекти кул-
туре, обавезе и 
одговорности на 
свим нивоима, ме-
ханизми и проце-
дуре реализације 
јавног интереса, 
као и услови за 
рад и  деловање 
свих субјеката 
културе. 

12. Нацрт закона о 
ратификацији 
Конвенције о 
заштити и унапре-
ђивању разноли-
кости културних 
израза 

НЗ Закон се доноси 
ради приступања 
Конвенцији у ци-
љу заштите и уна-
пређивања разно-
ликости култур-
них израза 

Нереализовано 
(упућено Влади у 
октобру 2006) 

 ЕИ ДА НЕ 

ТАБЕЛА III 
 

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА 
 

Р. 
бр. 

Назив акта Правни  
основ 

 
Опис 

 
Датум Приоритет Acquis 

I II III IV V VI 
1. Одлука о 

утврђивању 
заштићене 
околине 
споменика 
културе 
Манастира 
Раковица 

Члан 47. став 1. За-
кона о културним 
добрима («Служ-
бени гласник РС», 
број 71/94) 

Актом су утврђене 
границе заштићене 
околине споменика 
културе и мере 
заштите те околине, 
а у циљу очувања 
самог споменика и 
аутентичног при-
родног окружења у 
коме је манастир 
настао  

06. 07. 2006. 
 
«Службени 
гласник РС», 
број 58/2006 

Стратегија 
заштите културне 
баштине 

Да 

2. Одлука о 
утврђивању Улице 
господара Јеврема 
у Шапцу за 
просторну 
културно-
историјску целину 

Члан 47. став 1. За-
кона о културним 
добрима («Служ-
бени гласник РС», 
број 71/94) 

Акт садржи назив и 
опис културног 
добра са валориза-
цијом његовог 
културно-историј-
ског значаја, грани-
це заштићене око-
лине, као и мере 
заштите везане за 
чување, одржавање  
и коришћење кул-
турног добра и 
његовог заштићеног 
окружења   

06. 07. 2006. 
 
«Службени 
гласник РС», 
број 58/2006 

Стратегија 
заштите културне 
баштине 

ДА 

3. Одлука о 
утврђивању 

Члан 47. став 1. За-
кона о културним 
добрима («Служ-

Акт садржи назив и 
опис културног 
добра са валориза-

12. 10. 2006. 
 
«Службени 

Стратегија 
заштите културне 
баштине 

ДА 



 134 

Карађорђеве 
Тополе са 
Опленцем за 
просторну 
културно-
историјску целину 

бени гласник РС», 
број 71/94) 

цијом његовог 
културно-историј-
ског значаја, грани-
це заштићене прос-
торне целине, оп-
ште мере заштите за 
објекте и подручје  
те целине, као и 
посебне мере заш-
тите везане за 
чување, одржавање  
и коришћење обје-
ката и простора 
утврђених зона уну-
тар културног добра  

гласник РС», 
број 88/2006 

4. Одлука о допуни 
Одбора за 
обележавање 
јубилеја 200 
година од рођења 
Јована Стерије 
Поповића  

члан 33. ст. 2. и 3. 
Закона о Влади 
("Службени 
гласник РС", бр. 
55/05 и 71/05 - 
исправка) 

именовањем 
председника 
Владе за почасног 
председника и 
министра културе 
за почасног члана 
Одбора, 
обележавање 
јубилеја 200 
година од рођења 
Јована Стерије 
Поповића добило 
је значај који му с 
правом припада 

23.03.2006. 
 
"Службени 
гласник 
РС", број 
25/2006 
 

НЕ НЕ 

5. Посебан 
колективни 
уговора за 
запослене у 
установама 
културе чији је 
оснивач 
Република  

члан 246. став 1. 
Закона о раду 
("Службени 
гласник РС", бр. 
24/05 и 61/05) 

Према Закону о 
раду, 
Колективним 
уговором, у 
складу са законом 
и другим 
прописом, уређују 
се права, обавезе 
и одговорности из 
радног односа, 
поступак измена и 
допуна 
колективног 
уговора, 
међусобни односи 
учесника 
колективног 
уговора и друга 
питања од значаја 
за запосленог и 
послодавца, а 
Посебан 
колективни 
уговор за јавна 
предузећа и јавне 
службе закључују 
оснивач, односно 
орган који он 

07.09.2006. 
 
"Службени 
гласник 
РС", бр. 
85/2006 

НЕ НЕ 
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овласти, и 
репрезентативни 
синдикат 

6. Закључак о 
прихватању 
Информације о 
потреби 
обезбеђења 
неопходних 
финансијских 
средстава у буџету 
Републике Србије 
у 2007. години, за 
производњу 
дугометражног 
играног филма 
„Свети Георије 
убија аждаху”, по 
сценарију Душана 
Ковачевића, у 
режији Срђана 
Драгојевића, у 
продукцији 
продуцентске куће 
„Свети Георије 
убија аждаху” 

члан 43. став 3. 
Закона о Влади 
(„Службени 
гласник РС”, бр. 
55/05 и 71/05 – 
исправка) 

Ситуација у срп-
ској кинематогра-
фији у последњих 
пет година обаве-
зује све субјекте 
културе да се 
мобилишу и нађу 
решење како би, 
некада најмоћнија 
кинематографија 
у региону, повра-
тила место које јој 
је деценијама 
припадало. 
“СВЕТИ ГЕОР-
ГИЈЕ УБИЈА 
АЖДАХУ” ће 
бити филм који ће 
на прави начин 
представљати 
српску 
кинематографију 
и културу у 
целини ван 
оквира наше 
земље 
 

09.11.2006. 
 
Закључак 
Владе 05бр. 
401-9729/ 
2006-1 

НЕ НЕ 

7. Одлука о 
образовању 
Комисије за 
утврђивање 
предлога за 
доделу 
националних 
пензија 
истакнутим 
уметницима  

члан 4. став 1. 
Уредбе о додели 
националних 
пензија 
истакнутим 
уметницима 
(„Службени 
гласник РС”, број 
79/06) и члан 43. 
став 1. Закона о 
Влади 
(„Службени 
гласник РС”, бр. 
55/05 и 71/05-
исправка)) 

Уредбом се 
уређује начин 
образовања, 
састав и начин 
рада комисије 
која утврђује 
испуњеност 
услова из чл. 2. и 
3. Уредбе, за 
доделу 
националних 
пензија коју 
образује и 
именује Влада 
(члану 4. став 1. 
Уредбе). 

2.11.2006. 
 
"Службени 
гласник 
РС", бр. 
96/2006 

НЕ НЕ 

8. Решење о 
именовању 
чланова Комисије 
за утврђивање 
предлога за 
доделу 
националних 

Тачка 3. ст. 2. 
Одлуке о 
образовању 
Комисије за 
утврђивање 
предлога за 
доделу 
националних 
пензија 

Овим Решењем 
именовани су 
председник и 
чланови Комисије 
за утврђивање 
предлога за 
доделу 
националних 
пензија 

23.11.2006. 
 
"Службени 
гласник 
РС", бр. 
106/2006 

НЕ НЕ 
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пензија 
истакнутим 
уметницима  

истакнутим 
уметницима 
(„Службени 
гласник РС”, број 
96/06) и члана 43. 
став 2. Закона о 
Влади 
(„Службени 
гласник РС”, бр. 
55/05 и 71/05-
исправка)) 

истакнутим 
уметницима 

9. Програм 
распореда и 
коришћења 
средстава 
намењених за 
програме и 
пројекте у култури 

члан 18. Закона о 
буџету РС за 
2006. ("Службени 
гласник РС", бр. 
106/05 и 108/05) 

Овим актом 
планира се 
распоред 
средстава 
намењених за 
финансирање 
програма и 
пројеката у 
култури које 
врши 
Министарство 
културе у оквиру 
својих 
надлежности 

26.01.2006. 
 
Закључак 
Владе 05 
број: 401-
372/2006 од  

У циљу 
спровођења 
секторске 
стратегије 
самог органа 
државне управе 

НЕ 

10. Решење о давању 
сагласности на 
висину накнаде за 
емитовање 
телевизијског 
и/или радио 
програма 

Члан 66. став 5 
Закона о 
радиодифузији 

решење 20.01.2006. 
 
("Службени 
гласник 
РС", бр. 
5/06) 

У циљу 
спровођења 
секторске 
стратегије 
самог органа 
државне управе 

НЕ 

11. Уредба о висини 
накнаде нужних 
трошкова  за 
издавање копије 
докумената на 
којима се налазе 
информације од 
јавног значаја 

Члан 17 Закона 
о слободном 
приступу 
информацијам
а од јавног 
значаја 

Уредба и 
трошковник 

27.01. 2006. 
 
("Службени 
гласник 
РС", бр. 
8/06) 

У циљу 
спровођења 
секторске 
стратегије 
самог органа 
државне управе 

НЕ 

12. Решење о давању 
сагласности на 
Програм 
пословања ЈП РТС 
за 2006.г. 

Члан 22. став 3 
Закона о 
јавним 
предузећима и 
обављању 
делатности од 
општег 
интереса 

Решење и 
образложење 

17.03. 2006. 
 
("Службени 
гласник 
РС", бр. 
23/06) 

У циљу 
спровођења 
секторске 
стратегије 
самог органа 
државне управе 

НЕ 

13. Одлука о 
утврђивању 

Члан 120. став 
1 Закона о 

Одлука, 
образложење, 

24.03.2006. 
 
("Службени 

У циљу 
спровођења 
секторске 

НЕ 
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Деобног биланса о 
разграничењу 
средстава, права и 
обавеза  ЈП»Радио 
телевизија 
Србије» између 
Радиодифузне 
устаниве Србије и 
Радиодифузне 
установе 
Војводине на дан 
31. децембар 
2005.г. 

радиодифузији деобни биланс гласник 
РС", бр. 
25/06) 

стратегије 
самог органа 
државне управе 

14. Решење о давању 
сагласности на 
висину накнаде за 
емитовање 
телевизијског 
и/или радио 
програма за 
регионална 
подручја 

Члан 66. став 5 
Закона о 
радиодифузији 
и члан 43.став 
2 закона о 
Влади 

Решење и 
образложење 

27.10.2006. 
 
("Службени 
гласник 
РС", бр. 
94/06) 

У циљу 
спровођења 
секторске 
стратегије 
самог органа 
државне управе 

НЕ 

 
 
  

 
ТАБЕЛА IV 

 
 

ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН  ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

Р. 
бр. 

Назив акта Правни  
основ 

 
Опис 

 
Датум Приоритет Acquis 

I II III IV V VI 
1. Правилник о 

допуни 
Правилника о 
обрасцима за 
документацију 
која се води о 
археолошком 
ископавању и 
истраживању 

члан 115. став 2. 
Закона о 
културним 
добрима 
(«Службени 
гласник РС», број 
71/94) 

Детаљније 
регулисање 
режима 
рекогносцирања 
терена  
 

19.10.2006. 
 
("Службени 
гласник 
РС", бр. 
106/06) 

У циљу 
спровођења 
секторске 
стратегије 
самог органа 
државне управе 

НЕ 
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 ТАБЕЛА V 
 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ/АКТИВНОСТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
(РЕЗУЛТАТИ) 

 

Р. 
бр. 

 
Назив 
(о п и с) 

Резултат 
Извор финансирања  

Приоритет из буџета из других 
извора 

I II III IV 

1. Програм обнове манастира 
Хиландар 

У току су радови на обнови 
манастирског комплекса 

изгорелог у пожару 
115.000.000,00  МАС 

2. Програм обнове Дворског 
комплекса на Дедињу 

У току су радови на обнови 
Дворског комплекса 135.000.000,00  МАС 

3. 
Програм обнове и рекон-
струкције верских 
споменика у Републици 

Радови су изведени  или су у 
завршној фази 50.000.000,00  МАС 

4. 
Програм реконструкције и 
ревитализације биоскопске 
мреже у Републици 

Радови су изведени  или су у 
завршној фази 81.000.000,00  МАС 

5. 
Програм заштите споме-
ничког наслеђа у 
иностранству 

Радови су изведени  или су у 
завршној фази 18.000.000,00  МАС 

6. 

Програм делатности међу-
општинских и историјских 
архива, реконструкције 
објеката Архива у Ужицу и 
Архива у Шапцу 

Инвестициони радови су у 
току, а публиковање 

архивске грађе је завршено 
26.500.000,00  МАС 

7. 
Програм обележавања 
јубилеја 150. годишњице 
рођења Николе Тесле 

Програм реализован у 
целости 15.000.000,00   

 
8. Програм музејске 

делатности мреже 
регионалних музеја 

У току 88.000.000,00  МАС 

9. 

Програм делатности 13 
регионалних завода за 
заштиту споменика 
културе, програми обнове, 
техничке заштите и 
конзервације непокретних 
културних добара 

Радови су изведени  или су у 
завршној фази 128.607.000,00  МАС 

10. 

Програм – библиотечка 
делатност, матичне функ-
ције библиотека, Библио-
тека Савеза слепих, Библи-
отека Српске патријарши-
је, фондови и библиотеке 
Београдског универзитета 
– Архитектонски факултет, 
Семинар Савета Европе о 
заштити културне баштине 
LUК  

Програми реализовани у 
целости 42.338.000,00  МАС 

11. Археолошки институт и Свих 14 програма 18.135.000,00  МАС 
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Филозофски факултет, 
програми археолошких 
ископавања и истраживања 
најзначајнијих налазишта 
на територији Републике 

реализовано у целости 

12. 

Конкурс за суфинансирање 
програма који својим 
квалитетом доприносе 
развоју и презентацији 
уметности и културе за 
2006. годину, за области 
позоришног стваралаштва; 
плесног стваралаштва; 
музичког стваралаштва; 
визуелног стваралаштва и 
мултимедије и ликовне 
колоније; филмски фести-
вали, манифестације и 
колоније; међународне 
сарадње у земљи иностран-
ству; међународних мани-
фестација у свим области-
ма; изворног народног 
стваралаштва; стваралаш-
тво националних мањина; 
књижевне манифестације и 
награде; стимулацију изда-
вања периодичних публи-
кација из области културе 
и уметности, и програми 
на Косову и Метохији  

Реализација програма 
одобрених на основу Одлуке 

о додели средстава за 
суфинансирање. Конкурс је 

био у току 2006. године 

14.350.000,00 
динара НЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНСТ 

13. 

Конкурс за суфинансирање 
програма који својим 
квалитетом доприносе 
развоју и презентацији 
уметности и културе за 
2007. годину, за области 
позоришног стваралаштва; 
плесног стваралаштва; 
музичког стваралаштва; 
визуелног стваралаштва и 
мултимедије и ликовне 
колоније; филмски 
фестивали, манифестације 
и колоније; међународне 
сарадње у земљи иностран-
ству; међународних 
манифестација у свим 
областима; изворног 
народног стваралаштва; 
ствралаштво националних 
мањина; књижевне 
манифестације и награде; 
стимулацију издавања 
периодичних публикација 
из области културе и 

Одлука о додели средства за 
суфинансирање програма ће 

бити донета по усвајању 
Закона о буџету за 2007. 

годину 

ДА НЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНСТ 
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уметности, и програми на 
Косову и Метохији  

14. 

Конкурс за суфинансирање 
програма који својим 
квалитетом доприносе 
развоју и презентацији 
уметности и културе за 
2006. годину, за откуп 
књига за библиотеке 

Реализација програма 
одобрених на основу Одлуке 

о додели средстава за 
суфинансирање. Конкурс је 

био у току 2006. године 

140.000.000,00 
динара НЕ 

 
 
 

ИНСТ 

15. 

Програм – медијски 
плурализам и разноврсност 
програма: 
 – јавни интерес у области 
информисања 
Активности 
- конкурс 
- округли столови 

Одржано 13 округлих 
столова у градовима и 

општинама са 
представницима медија и 

локалних самоуправа 
 

Реализован конкурс  
 

155.000,00 
 
 
 
 

29.437.811,12 

 

Акционои 
план о 

придруживањ
у ЕУ 

16. 

Програм 
- остваривање и 

унапређење права на 
информисање 
националних мањина 

- Декада Рома 
Активности 
– планирање мера  за 

имплементацију 
Европске повеље о 
регионалним или 
мањинским језицима 

– конкурс 

 
Покренути  листови на 

албанском и бошњачком 
језику 

 
 

Лист  на ромском 
 
 

Реализован конкурс за 
суфинансирање програма 

јавних гласила на језицима 
мањина 

5.760.000,00 
 
 
 

3.742.400,00 
 
 
 
 
10.379.197,60 
 

 

 
 
 
 
 

17. 

Програм 
– остваривање и 

унапређење права на 
информисање Срба у 
земљама региона  

Активности 
– конкурс 

 
 

Реализован конкурс за 
суфинансирање програма 12.000.000,00  
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