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УВОД 

 

1.1. Уводне напомене - избор теме 

 

Долазак ДОС-а на власт октобра 2000. године означио је почетак процеса 

изградње демократског друштва, који се, како се показало, не одвија жељеним темпом. 

Промена режима и улазак Србије у период транзиције поставила је неопходност 

коренитих промена у свим сегментима друштва. Пре свега неопходно је било започети 

реформу која би довела до стварања тржишне економије, демократских институција, и 

успостављања владавине права. 

Што се тиче културног сектора, показало се да је и у њему неопходно да се 

изврше суштинске промене. У оквиру нове културне политике после 2000. године 

донети су нови приоритети, како би омогућили да се спроведе транзиција у култури. 

Један од њих је децентрализација, чијим се спровођењем омогућава нижим нивоима 

власти да самостално доносе сопствене културне стратегије и управљају локалним 

ресурсима. У развијеним земљама културној политици придаје се све већи значај, 

преиспитује се улога државе, а локалне културне политике добијају важно место. 

Придруживање Европској унији представља основни правац у коме се креће наше 

друштво у изградњи демократије. У складу са тим, у свим областима, па тако и у 

култури, стандарди се прилагођавају онима који важе у Европској унији. Дефинисање 

локалних културних политика у Србији управо кореспондира са тенденцијама 

европских културних политика. 

Избором теме магистарског рада Стратешка анализа општинске културне 

политике – студија случаја: општина Смедеревска Паланка (2000-2005), управо се 

желело да се одговори актуелности тренутка. На избор теме утицао је, дакле, значај 

који се све више придаје локалним културним политикама, значај који има 

децентрализација, поготово у нашем друштву које је у транзицији, потреба да се 

реафирмише култура и културне вредности у нашој земљи, као и сагледавање питања 

културе као стратешког питања за развој сваког друштва, па тако и нашег. 

 

Истраживања везана за локалне културне политике, код нас су још увек 

новина и методолошки неистражена област. Тако ни културна политика Смедеревске 

Паланке све до сада није била предмет изучавања и нису рађена истраживања којима би 
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био обухваћен сектор културе ове општине. Зато овај рад представља прво 

свеобухватно истраживање културног система и културне политике општине 

Смедеревска Паланка. Истраживањем је обухваћен период од 2000. до 2005. године 

што представља полазну основу за могуће креирање стратешког развоја културе 

општине. 

 

1.2. Предмет и циљеви истраживања 

 

Култура је једна од најстаријих брига државе у многим политичким системима, 

али и поред тога, у професионалној хијерархији, било политичкој било 

административној, она је још увек релативно млада.1 Заправо, то значи да је 

дефинисање културних политика и доношење докумената о њима у европској 

политичкој пракси новијег датума. 60-тих и 70-тих година прошлог века питања 

културне политике најчешће су се сврставала у практична, „техничка“ питања везана за 

регулисање односа између циљева културног развоја којима неко друштво тежи, и 

начина њихове реализације. Захваљујући напорима Огист Жирарда (August Girard) и 

шведских стручњака за културну политику2, као и стручњацима окупљеним у Савету 

Европе на великом пројекту културних политика, истраживања су даље водила 

теоријском и научном утемељењу културне политике.3 У 80-тим годинама ХХ века 

долази до унапређења сектора културе, јер се пажња све више посвећује самом начину 

доношења одлука у оквиру културних политика.4 

У историји Европске уније култура по први пут званично улази у оквир њене 

компетенције са Уговором из Маастрихта (1992). Пре увођења члана 128. (садашњи 

члан 151. Уговора из Амстердама), постојале су само спорадичне или пробне акције. 

Први пут се култура службено помиње на Европском савету у Копенхагену 1973. 

године, и то у вези појма „културни идентитет“, да би 1982. године била одржана прва 

формална конференција министара културе. Потом се организују културне акције као 

што су Европски град културе и Европски културни месец. Укључивањем члана 128. у 

Уговор из Маастрихта 1992. године, култури је дата правна основа за успостављање и 

лансирање културних програма. На UNESCO-овој конференцији о културним 

                                                 
1 Сајмон Манди, Културна политика-кратак водич, Council of Europe-Vega media, Нови Сад, 2002, 25. 
2 Евалуације културних политика Француске и Шведске биле су прве у тој области. 
3 Бисерка Цвјетичанин, Култура – кључ развитка, Зарез 92, www.zarez.hr/92 
4 Raymond Weber, Хоризонт сагледавања и промишљања, Зарез 96-97, www.zarez.hr/96-97 

http://www.zarez.hr/
http://www.zarez.hr/
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политикама за развој у Стокхолму 1998. године истакнут је значај културне политике у 

савременом друштву, а културна политика означена као једна од главних чиниоца 

ендогене и одрживе развојне политике. Такође, конференција је нагласила промене које 

се одвијају на глобалном нивоу и означила стратешке правце о којима културне 

политике морају да воде рачуна како би постале културне политике за развој. Притом је 

наглашено да се културне политике не могу ограничити само на уметност и баштину, 

већ да се конципирају као транссекторска развојна делатност, тј. да се налазе у 

интеракцији са другим доменима као што су социјална политика, образовање, културне 

индустрије, итд. Као наставак ове конференције 2003. године одржана је UNESCO-ова 

међународна конференција о културним политикама за развој, такође у Стокхолму. 

Показало се да су културне политике пред новим изазовима, и да се сам појам културне 

политике временом мења и проширује, од традиционалног инструмента дефинисања и 

спровођења једне политике до њеног развојног значења.5 

Како културна политика све више добија на значају, тако се у све већем броју 

земаља последњих година преиспитује улога државе у области културне политике. 

Током последњих тридесетак година културне компетенције локалних и регионалних 

власти повећане су у европским државама, тако да локалне културне политике добијају 

велики значај. Тиме је децентрализација постала један од главних циљева културних 

политика развијених европских земаља. 

Развојни аспект културе истиче и аустралијски истраживач Џон Хокс (Jon 

Hawkes) према коме развој друштва почива на четири стуба - економском, који је 

усмерен ка стварању богатства; социјалном, који редистрибуира богатство; еколошком 

који је задужен за животну средину; док четврти стуб представља култура – то је, према 

њему, нови стуб одрживости и локалног развоја без којег се не може заокружити 

развој.6 Јавне политике то препознају и све чешће стављају у своје агенде. 

                                                 
5Конференција је обухватила четири основне теме: културне политике и искорењивање сиромаштва; 
културне политике и културна различитост; културне политике и програм Образовање за све; културне 
политике у информационом друштву. Бисерка Цвјетичанин, Најврједније културно насљеђе 
човјечанства, Зарез 102, www.zarez.hr/102 
6 Метафора коју је направио базирана је на „троуглу“ одрживог развоја (економска питања + социјална 
питања + животна средина) која је развијена у другој половини 80-тих година ХХ века. У 90-тим 
годинама је успешно консолидована и користи се у локалним, националним и глобалним стратегијама 
као део анализа и јавних акција. Наведено по: Jordi Pascual i Ruiz, Sanjin Dragojevic and Philipp 
Dietachmair, Guide to Citizen Participation in Local Cultural Development for European Cities, European 
Cultural Foundation, Interarts Foundation, ECUMEST Association, 2007, 14. 

http://www.zarez.hr/
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слика 1. Четири стуба развоја 

 

Сагледавање културе као четвртог стуба развоја има чврсту основу. Просто је 

немогуће заговарати и промовисати културу, а да се не повезује и прожима са другим 

сферама управаљања. Култура као четврти стуб управo ствара те мостове и везе. 

Званични документ Локална агенда 21, који је донет на светском самиту у Рио 

де Жанеиру 1992. године, програмски је одредио развој градова у ХХI веку, који је 

заснован на концепту одрживости управо по холистичком принципу, што представља 

ново становиште по питању урбаног развоја. 

Усвајање Агенде 21 за културу има симболички значај, указујући на посвећеност 

градова према култури као кључном чиниоцу урбане политике и знак солидарности и 

сарадње са градовима и локалним властима свуда у свету. Главна тема Агенде 21 за 

културу je партиципација грађана и цивилног друштва.7 Тако партиципативност у 

формулисању, имплементацији и евалуацији локалних културних политика постаје 

карактеристика напредних демократија, а развијено цивилно друштво њен ослонац. 

Управо овакав концепт преузимају и државе централне и источне Европе у којима се 

развијају нове демократије. 

 

Локалне културне политике задобиле су пажњу на европској скали вредности 

захваљујући пројекту Европске престонице културе и појединим регионалним 

                                                 
7 Члан 5. Агенде говори о томе да „основни принципи доброг управљања укључују транспарентност 
информација и јавну партиципацију у креирању културних политика, процесу доношења одлука и 
процени успешности програма и пројеката“. Члан 19. говори о посвећености да се „имплементирају 
одговарајући инструменти који гарантују демократску партиципацију грађана у формулисању, примени 
и евалуацији јавних културних политика“. Исти, 27. 
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програмима, који су подстакли јачање интересовања за локалном културном 

афирмацијом. У 90-тим годинама XX века питање локалних културних политика 

постало је веома популарно, а повезано је са децентрализацијом која је постала кључни 

појам западноевропских земаља, који су убрзо преузеле и источноевропске земље. 

Важност локалних културних политика наглашен је и у документу In from the 

Margins,8 у којем се говори о регионалном развоју и потреби да локалне власти донесу 

сопствене културне стратегије у које би биле укључени: уметност, медији, околина, 

наслеђе и туризам, а да све то буде повезано са њиховим програмима економског, 

друштвеног и образовног развоја. Притом је истакнуто да треба водити рачуна да се 

обезбеди јединство и равнотежа између националних и регионалних или локалних 

приоритета. Премештање културне потрошње из великих градова у локалне средине 

јесте још један императив даљег културног развоја о коме говори овај документ.9 

Управо давање локалним културним заједницама централну улогу у 

формулисању политике, уз укључивање различитих интересних група, цивилних и 

јавних, по питањима урбаног културног развоја, требало би да постане стандард свим 

европским градовима.10 

О важности дефинисања локалних културних политика говори и Стивен Менел, 

истичући да је веома тешко унапредити друштвени и рекреативни живот „одозго“, када 

иницијатива нема чврсте корене у локалној заједници. Тамо где општина подстиче 

људе да образују одборе, али им даје малу подршку, они брзо падају у заборав.11 

У свакој држави моћ локалних власти одређена је уредбама, и само у малом 

броју области је она потпутно слободна. Степен њене аутономије варира од државе до 

државе. У области културе западноевропске земље допуштају локалним властима 

много већу аутономију него у многим другим областима..12 

У складу са чињеницом да Србија тежи изградњи друштва заснованом на 

демократским институцијама, и у нашој земљи почиње да се пажња придаје културним 

                                                 
8 In from the Margins, извештај о култури и развоју, сачинила је група независних законодаваца, менаџера 
у култури и истраживача са циљем да понуди савете о кључним темама са којима се сусрећу европски 
законодавци, као и предлоге решења за разне културне изазове и развој културе европског континента у 
транзицији. Централна питања су: како милионе Европљана са друштвених маргина довести у центар 
културних збивања, и како културну политику довући у срж владиних делатности. Овај извештај је 
заправо настао за потребе истоименог пројекта као прилога дебати о култури и европском развоју који је 
покренула Светска комисија за културу и развој, септембра 1996. године. 
9 In from the Margins, Council of Europe, September 1997. 
10 Jordi Pascual i Ruiz, Sanjin Dragojevic and Philipp Dietachmair, нав. дело, 22. 
11 Стивен Менел, Културна политика у градовима, Завод за проучавање културног развитка, Београд, 
1982, 100. 
12 Исти, 72. 
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политикама. За питање локалне културне политике кључна је децентрализација, која је 

после 2000. године истакнута као приоритетна. У смислу деволуције, она подразумева 

да локалне и регионалне власти самостално доносе сопствене културне стратегије и 

управљају локалним ресурсима. 

 

Овај рад је управо везан за питање локалне културне политике, а предмет 

његовог истраживања јесте културна политика општине Смедеревска Паланка, 

сагледана у контексту Србије као земље у транзицији. Као таква, тема овог рада 

актуелна је, и за нас нова, јер се наука о практичној политици налази још у процесу 

развоја у земљама Средње и Источне Европе. Такође, тема у потпуности кореспондира 

са европским тенденцијама у области културне политике. 

 

Општи циљ истраживања је да се изврши анализа културне политике у општини 

Смедервска Паланка у периоду од 2000. до 2005. године ради сагледавања могућности 

за планирање стратегије развоја културе, а у корист одрживог развоја општине. 

 

Специфични циљеви: 

• извршити анализу и евалуацију стања институција културе; 

• извршити анализу општинске културне политике у светлу инструмената 

културне политике: законодавство, финансирање, стратешко планирање 

кадровска политика; 

• идентификовати снаге, слабости, могућности и претње развоја културе у 

општини Смедеревска Паланка применом SWOT анализе; 

• идентификовати проблеме који настају у одсуству координисане општинске 

културне политике; 

• дати предлоге за решавање проблема и указати на развојне потенцијале 

општине. 

 

На самом почетку неопходно је да се упознамо са основном терминолошким 

одредницама, а затим да се анализира ситуација са више аспеката, и у анализу укључе 

сви они сегменти који се директно тичу или рефлектују на општинску културну 

политику. 
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Први део рада управо ће бити посвећен питањима везаним за правце развоја 

културних политика и различитих концепата културних политика који су се смењивали 

током њене генезе, као и улози државе у културној политици. 

Пре анализе локалног контекста Смедеревске Паланке, упознаћемо се са 

друштвено-политичким уређењем наше државе, општим културним приликама у 

Србији, сагледаних у светлу основних инструмената културне политике, законодавним 

и правним оквиром, механизмима финансирања културе, стратешким планирањем и 

кадровском политиком. Посебна пажња биће посвећена питању децентрализације, која 

представља једну од основних стратегија да би се поменути инструменти 

имплементирали на локалном нивоу. 

По упознавању са културним контекстом Србије могуће је прећи на анализу 

стања културе у Смедеревској Паланци и постојећег модела општинске културне 

политике, чему је посвећен други део рада који чини и саму његову срж. 

Најпре ће се изврши мапирање основних актера културног система општине и 

њихова анализа, а затим и мапирање основних културних ресурса којим општина 

располаже. Даља анализа стања ће се такође извршити на основу увида у примену 

инструмената културне политике - да ли се планира и на који начин се то чини, како се 

спроводи кадровска политика у сектору културе, који су начини финансирања културе 

и шта то подразумева, као и евалуација самих институција културе у граду. На основу 

добијене слике, могуће је утврдити да ли се општинска културна политика води на 

начин који је заснован на унапред одређеним развојним смерницама, затим 

идентификовати проблеме, односно слабости, а затим и снаге, могућности и претње 

развоја културе у општини Смедеревска Паланка. Последњи део рада посвећен је 

сумирању резултата истраживања у виду закључних разматрања у којем се указује на 

развојне потенцијале културе у општини и дају предлози за решавање проблема. 

 

1.3. Појмовно-хипотетички оквир (основне хипотезе) 

 

Дати одговор на питање шта је култура није нимало лако. Као и у другим 

областима, тако и у културологији дефиниција зависи од теоријских позиција њеног 

„творца“. Мало је области где је понуђено толико дефиниција као у случају одређења 

феномена културе, и мало где има дефиниција које тако драстично поричу једна другу. 

Колико је тешко дефинисати феномен културе можда је најбоље садржано у исказу 
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писца А. Lawrence Lowell-а: „Ништа на овом свету није мање неухватљиво од покушаја 

да се обухвате њена значења – то је исто као покушавати ухватити ваздух у шаци – 

човек схвати да га има свуда, али је ван дохвата.“13 

Реч култура потиче од латинског појма culture, што значи гајење, обрада, 

усавршавање, неговање. У лексикону станих речи и израза Милана Вујаклије култура 

означава развијање, образовање, усавршавање, оплемењивање, богаћење духа; стручна, 

нарочито општа образованост; начитаност.14 У најопштијем значењу културу можемо 

схватити као „… појам којим се означава процес интеграције настајања (производње) 

духовних добара и људских (друштвених) потреба које се њима задовољавају. Она 

обухвата понашање човека, односно друштва у јединственом процесу стварања 

продуката потреба потрошње у областима васпитања и образовања, наставе, науке, 

уметности и спорта и спада у друштвену надградњу.“15 

Управо су концепт културе и културна политика која из тог концепта 

произилази, одређени појмом културе. Приликом дефинисања културних политика 

веома је важно одлучити се за аспект сагледавања културе јер он онда одређује и њен 

оквир. Најчешће се говори о важности да се направи разлика између културе у 

антрополошком смислу, и уметничких култура и уметничког културног живота. 

Изједначавање културе са појмом уметности представља уско, естетско дефинисање 

појма културе, док њена дефиниција у оквиру антрополошког концепта даје 

сагледавање феномена културе као шире категорије, као начина живота једне заједнице 

- обухвата све аспекте и начине људског живота, не само како се људи изражавају и 

организују свој емоционалан живот и идеологије, већ такође како регулишу, нпр., своје 

друштвене и економске односе, и како брину, или пак не брину, о екологији и 

(менталном) здрављу у својим друштвима.16 Овде ћемо се определити управо за овај 

шири концепт, који у најкраћем детерминише UNESCO-ова дефиниција која под 

културом подразумева скуп јасно одређених обележја, материјалних и духовних, 

интелектуалних и емоционалних, једног друштва или друштвене групе. Осим 

                                                 
13 Наведено по: Ратко Божовић, Култ-Ура, Научна књига, Ваљево-Београд, стр. 9-10. 
14 Милан Вујаклија, Лексикон страних речи и израза, Просвета, Београд, 1980, 485. 
15  Ненад Сузић, Религија, култура и друштвени систем, у: Социологија образовања, Завод за уџбенике и 
наставна средства Републике Српске, Српско Сарајево, 2001, 275. 
16 Joost Smiers, Улога Европске заједнице у односу на члан 151. о култури из Амстердамског уговора, 
(Подршка развоју интеркултуралне компетенције у оквиру Европе), истраживачки рад, април 2002, 
www.balkankult.org 

http://www.balkankult.org/
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уметности и књижевности, култура обухвата стилове живота, основна права човека, 

системе вредновања и веровања.17 

 

Разлике у културним политикама одређује и официјелна дефиниција културе. 

Поимање појма култура се разликује од земље до земље, и све јавне политике и државе 

културу дефинишу и доживљавају на различите начине. 

У САД-у је, нпр. култура готово синоним за уметност, а министри за културу су 

фокусирани на улагања у инфраструктуру за уметност, примарно за зграде. У Немачкој 

и Финској, с друге стране, култура се поима као једна од манифестација културног 

идентитета заједнице. Такође је важно да будемо упознати са тим како државе, наши 

суседи, дефинишу појам културе. 

У Бугарској се култура дефинише као активност која је повезана са 

стваралаштвом, учењем, ширењем и заштитом културних вредности, а односи се и на 

резултате тих активности. Ова дефиниција рецимо показује да је у питању схватање 

културе у ужем смислу, и да стоји у служби институција културе, уметности и 

уметничких активности уопште.18 

Хрватска национална дефиниција културе у оквиру Стратегије развоја културе 

гласи да она представља све облике интелектуалне и уметничке експресије 

симболичког друштвеног идентитета, припадности, понашања и обичаја. Она још 

обухвата и индустријске производе, и медије уз које људи проводе слободно време, и 

који имају утицај на обликовање јавног мњења. Стратегија развоја културе Хрватске 

наглашава важност културе за Хрватску и елаборира 14 различитих концепата који се 

фокусирају на „културни одрживи развој“.19 

Македонија у Закону о култури под културом подразумева креативност, ширење 

уметничке креативности, заштиту и примену креативности.20 

Национална дефиниција културе у Румунији не постоји, мада се може рећи да се 

дефиниција културе базира на поимању културе како у антрополошком смислу, 

                                                 
17 Дефиниција настала на Светској конференцији о културним политикама (MONDIACULT), одржане 
августа 1982. године у Мексику,. 
18 Bulgaria, Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe, 6th edition, Council of Europe/ERICarts, 
2005, 9. 
19 Croatia, Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe, 6th edition, Council of Europe/ERICarts, 
2005, 6. 
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обухватајући све интелектуалне аспекте цивилизације, тако и у ужем смислу, који се 

односи на културне активности које су у надлежности Министарства културе и 

религије, и на културне институције у Румунији укључујући књижевност, плес, 

позориште, филм, лепе уметности, архитектуру итд..21 

У складу са актом којим је дефинисан јавни интерес у култури у Словенији, 

дефиниција културних активности подразумева све облике стваралаштва, 

комуницирање и заштиту културних добара у области културне баштине, 

књижевности, извођачке и визуелне уметности, музичку уметност, филм, аудио-

визуелне уметности и др., као и области нових медија и издаваштва, библиотеке, 

кинематографију и друга поља културе.22 

За разлику од већине држава у окружењу, у оквиру српско-црногорске културне 

политике не постоји национална дефиниција културе. И поред тога, могуће је 

установити да, као и другде, и овде постоје неколико нивоа значења појма културе. У 

ужем смислу, култура се односи на области за које је надлежно Министарство културе, 

као што су: уметност, уметничка продукција, институције, пројекти и културна 

баштина. У ширем смислу, култура такође покрива уметничко образовање, 

истраживање у области уметности и културе, културни туризам, тј. области које се 

налазе у надлежности других министарстава у влади Србије. У најширем смислу, реч 

култура се користи за начин живота, вредности и визију српског мултиетничког 

друштва.23 

Стратегија је првобитно подразумевала науку о вештини вођења војске, 

вештину ратовања,24 да се у било којој врсти акције одреди главна тачка напада ради 

постизања успеха, тј. циља. „У општем значењу, стратегију можемо схватити као 

медијаторну, посредничку варијаблу између окружења и институције. Њен коначан 

облик или избор, с обзиром на познате класификације, под утицајем је стања окружења 

и карактеристика организационог система. Међутим, иницијална истраживања њеног 

значаја за дизајнирање структуре су базирана на претпоставци да је структура зависна 

                                                                                                                                                         
20 Macedonia, Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe, 6th edition, Council of Europe/ERICarts, 
2005, 7. 
21 Romania, Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe, 6th edition, Council of Europe/ERICarts, 
2005, 8. 
22 Slovenia, Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe, 6th edition, Council of Europe/ERICarts, 
2005, 9. 
23 Serbia and Montenegro, Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe, 6th edition, Council of 
Europe/ERICarts, 2005, 11-12. 
24 Милан Вујаклија, нав. дело, 876. 
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променљива и да се она мора прилагодити стратегији. Заправо, структура следи 

стратегију.“25 

Стратешка анализа представља поступак у којем се испитују фактори екстерне 

и интерне околине како би се утврдиле прилике и претње, снаге и слабости, чиме треба 

да осигура концептуални оквир за разраду стратешких опција који ће се базирати на 

рационалном приступу, интуицији и искуству. Као таква, стратешка анализа претходи 

сваком стратешком планирању и представља срж процеса стратешког планирања. 

Њеним изостављањем процес планирања постаје мање стратешки, а више базиран на 

претпоставкама. 

Стратешко планирање представља основни инструмент сваке развојне 

политике, па тако и културне политике. Може се примењивати на различитим нивоима, 

од државног, па до институционалног. Без примене стратешког планирања, не може се 

говорити о развоју који је заснован на јасно дефинисаним програмским и стратешким 

циљевима. Свака стратегија културног развоја подразумева постојање прецизно 

дефинисаних краткорочних, средњорочних и дугорочних приоритета. 

Под стратешким планирањем се подразумева скуп метода и техника којима 

једна организација планира свој дугорочни развој, полазећи од потреба и потенцијала, 

као и сопствених могућности, али узимајући у обзир и будуће друштвене промене које 

је могу угрозити, као и властите слабости. Оно предвиђа достижне и међусобно 

повезане циљеве, као и стратегије, начине и ресурсе њиховог остваривања.26 

Појам политика објашњава се као метод рада неке државе, странке, установе 

или појединаца, мудрост и вештину опхођења са људима и сналажења у животу.27 

Обично политика означава делатност којом људи стварају, одржавају и мењају општа 

правила под којим живе. Као таква, она је у својој суштини друштвена активност, с 

једне стране нераскидиво повезана с постојањем различитости и сукоба, а с друге, с 

вољом за сарадњу и колективно деловање.28 

Међутим, када је о појму политика реч, врло је важно истаћи следеће: у 

енглеском језику постоје различита значења речи politics и policy, а оба појма се у 

српском језику преводе као политика. У јавном животу Србије политика се разуме 

                                                 
25 Биљана Рамић, Организациона реконструкција установа културе и уметности у транзицији, 
докторска дисертација, Факултет драмских уметности, Београд, 2004, 5. 
26 Милена Драгићевић Шешић и Сањин Драгојевић, Интеркултурна медијација, приручник, 2002, 23. 
27 Милан Вујаклија, нав. дело, 724. 
28 Ендру Хејвуд, Политика, CLIO, Београд, 2004, 46-48. 
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готово искључиво као борба за власт. Управо због такве конотације коју изазива реч 

политика, policy се преводи као практична политика, чиме се наглашава практични 

аспект који доминира у енглеском термину policy.29 Дакле, практична политика 

подразумева употребу власти или политичке моћи у вођењу јавне политике, тј. 

активности усмерене ка решавању конкретних проблема или унапређења стања у 

заједници.30 Јавна практична политика представља активност коју спроводи неко 

владино тело које има законска, политичка и финансијска овлашћења да то чини. 

Притом се јавном практичном политиком настоји да се остваре одређени дефинисани 

циљеви, којима се покушава да се одговори на конкретне потребе једне заједнице. 

Због тога што јавна практична политика у себи садржи добро осмишљен низ 

повезаних активности, боље је о њој размишљати у терминима „приступ“ или 

„стратегија“. Утврђена практична политика се може састојати од одлуке да се предузму 

неке активности у циљу решавања неког проблема, или може бити заснована на 

уверењу да ће проблем бити решен у оквиру већ утврђене практичне политике, те због 

тога није потребно предузимати додатне активности.31 

Како се политиком тежи да се свесним деловањем постигну друштвено 

прихватљиви циљеви у различитим областима, тако, када је реч о спровођењу 

прихваћених циљева у култури, говоримо о појму културна политика.32 Управо зато 

област културне политике дисциплинарно припада студијама практичне политике, 

(Policy Study) јер се бави истраживањем практично-политичких проблема и питања у 

циљу њихових побољшања и решавања. 

Постоји доста дефиниција културне политике међу стручном јавношћу и 

међународним организацијама, као што су UNESCO и Савет Европе. UNESCO је још 

1967. године, на округлом столу о културној политици у Монаку дефинисао културну 

политику као суму свесних и промишљених поступака, акција или одсуства акција у 

заједници чији је циљ да се задовоље извесне културне потребе преко оптималног 

коришћења физичких и људских потенцијала којима у одређеном тренутку располаже 

дата заједница.33 Радна дефиниција културне политике Савета Европе гласи да она 

                                                 
29 Оин Јанг и Лиса Квин, Писање делотворних предлога за јавну практичну политику – Водич за 
саветнике за практичну политику у земљама Средње и Источне Европе, БОШ, Београд, 2004, V. 
30 Исти, VIII. 
31 Исти, 6. 
32 Милена Драгићевић Шешић и Бранимир Стојковић, Култура, менаџмент, анимација, маркетинг, 
CLIO, Београд, 2000 21. 
33 www.zaprokul.org.yu/istrazivanja 
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представља оцену и решеност органа јавне власти (савезних, републичких, регионалних 

и локалних) да на демократски начин интервенишу у одређене области и активности да 

би остварили дефинисане стратешке циљеве. Ова интервенција може да има различите 

форме, директне и индиректне, законодавне и финансијске, а области у којима се 

интервенише могу да укључују едукацију и обуку, уметност (и све врсте креативних 

процеса), заштиту културне баштине, културне индустрије (нарочито аудио-визуелни 

сектор и издаваштво), маркетинг и дистрибуцију, развој публике, институције културе, 

самосталне уметнике, корисничке мреже, зграде и опрему. Органи јавне власти би 

требало да своју интервенцију дефинишу кроз јасно постављене циљеве, а не да је 

везују за конкретне организације и активности.34 

Још једна од дефиниција културне политике каже да она представља свесно 

регулисање интереса у области културе и одлучивање о свим питањима везаним за 

културни развитак једног глобалног друштва. Она подразумева низ циљева и задатака 

које треба остварити уз помоћ одговарајућих мера, инструмената и активности.35 

Уопштено, културна политика представља организовану бригу за културни развој, а 

њена мисија је културни развој друштва, одређених друштвених група, институција, 

итд.36 

Развој је општа социолошка категорија која подразумева процес напретка у свим 

доменима људских активности и живота. Под културним развојем подразумевамо 

целовито коришћење потенцијала неке заједнице ради повећања квалитета уметничког 

стваралаштва, што боље заштите културних добара, и подизање општег нивоа 

културног живота уз поштовање специфичности културних потреба и навика 

појединаца и група.37 Културни развој у светлу глобализације, (где долази до 

уједначавања облика и стила живљења људи широм света и стварање заједничких, 

нових светских културних образаца), намеће потребу проучавања у најширем, 

глобалном културолошком контексту. С друге стране, културни развој условљен је и 

културним традицијама, наслеђеним обрасцима и друштвено-политичким и 

економским околностима. Зато проучавање културног развоја намеће 

интердисциплинаран приступ и коришћење метода различитих дисциплина: 

социологије, историје, антропологије, економије и др., јер културне потребе и културни 

                                                 
34 Извештај експертског тима Савета Европе о културној политици Србије од 12. маја 2003, наведено по: 
Биљана Рамић, Реорганизација установа културе, Задужбина Андрејевић, Београд, 2005, 22. 
35 Милена Драгићевић Шешић и Бранимир Стојковић, нав. дело, 21. 
36 www.zaprokul.org.yu/istrazivanja 
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развој могу бити последица међусобних утицаја различитих култура, економског 

просперитета, технолошког развоја, промене друштвено-политичког система итд. 

Студије развоја имају две основне компоненте: 1) проучавање, анализу и предвиђање и 

2) планирање, усмеравање, пројектовање.38 

 

Спровођење културне политике нужно захтева примену одређених 

инструмената, свих оних инструмената који стоје на располагању властима или 

овлашћеним телима да креирају и воде практичну политику. У те инструменте спадају: 

законодавство, финансијски механизми и планирање културних делатности. Према 

природи свог деловања, инструменти културне политике могу да буду: економски, 

политичко-правни, организациони и вредносно-идејни. Према смеру свог деловања, 

разликују се подстицајни (стимулативни) и сузбијајући (репресивни). И 

подстицајни, и репресивни инструменти могу да се јаве на економском, правно-

политичком и моралном подручју деловања културне политике.39 Међу економским 

инструментима разликујемо посредне и непосредне. У друштвима у којима се култура 

финансира из буџетских средстава чешћа је примена непосредних инструмената, а ту 

спадају дотације и субвенције.40 У непосредне подстицајне такође спадају награде 

уметницима и другим ствараоцима, откуп уметничких дела, ступање у партнерске 

односе са приватним корпорацијама које улажу у културу. Посредни подстичући 

економски инструменти тичу се вођења специфичне пореске и каматне политике41 и 

смањења или укидања пореских давања онима који улажу у културу (спонзорима и 

донаторима). 

Инструменти планирања идентични су инструментима културне политике, јер се 

план развоја реализује путем: планирања финансијске расподеле (буџет, приоритетна 

                                                                                                                                                         
37 Милена Драгићевић Шешић и Сањин Драгојевић, нав. дело, 11-12. 
38 Милена Драгићевић Шешић и Бранимир Стојковић, нав. дело, 45. 
39 Исти, 31. Нпр. подстицање плурализма концепција и идеја (вредносно-идејни инструменти), 
планирање културног развоја (организациони инструменти), позитивна законска заштита културно-
уметничког стваралаштва, или политичка подршка уметничким пројектима доприносе богаћењу 
културтног живота заједнице. 
40 Посредни инструменти су типични за друштва у којима тржиште културних добара има пресудну 
улогу у регулисању сфере културе. У случају дотација, орган који води културну политику у датој 
заједници, улаже средства непосредно у културну продукцију покривајући део или укупан износ њених 
трошкова, док се у случају субвенција, средства улажу у покривање разлике између економске цене 
одређеног културног производа (нпр. економска цена улазница за представе и сл) онога што чланови 
једне заједнице могу да издвоје за ту намену, у циљу да се прошири круг оних који могу да уживају у 
делима врхунске културе и уметности. 
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улагања итд); нормативних аката (законска решења којима се утврђује статус одређене 

културне делатности); организационо-административног успостављања односа 

између појединих установа културе (посебно када су у питању јавне установе, јавни 

медији итд). 

Инструменти културних политика у Европи изузетно су различити. Различити су 

јер су изведени из бројних развојних специфичности, културно-историјских и других, 

као што се уосталом разликују и саме културне политике. 

 

Појам децентрализација потиче од латинских речи de, и centrum, што у 

буквалном преводу значи „од средишта“.42 За разлику од инструмената културне 

политике, децентрализација представља стратегију чије коришћење омогућава да се 

инструменти примене у пракси. 

Децентрализација је 90-тих година XX века у сфери културних политика постала 

кључни појам у западноевропским земљама и стекла статус норме. Обезбеђивање 

једнакости представља једну од основних вредности модерних, либералних друштава. 

Како се децентрализацијом омогућава обезбеђивање једнакости и у културној 

политици, тако културна децентрализација постаје један од основних циљева практичне 

политике.43 

У зависности од културне политике и друштвено-економског контекста, 

децентрализација у различитим земљама има и различита значења. У суштини, 

децентрализацију можемо посматрати са најмање три аспекта, и то: политичког, 

фискалног и културног. 

Политичка децентрализација се односи на дифузију политичке и 

административне моћи у процесу доношења одлука и имплементацији културне 

политике, дакле, тиче се мера или администрирања политике. У најчешћем случају тиче 

се односа између централних, регионалних и локалних тела, али и хоризонталне 

дифузије одговорности између тела у оквиру владе, нпр. министарства за културу и 

министарства за образовање. Екстремни вид политичке децентрализације представља 

                                                                                                                                                         
41 Нпр. културним институцијама омогућавају се кредити уз изузетно повољне услове (ниже каматне 
стопе, дужи рок отплате и сл). 
42 Милан Вујаклија, нав. дело, 212. 
43  Многим владама је врло тешко да избегну идеал „култура за све“ који се, упркос различитим 
значењима, налази у повељама и принципима на којима се заснива културна политика. Једно од основних 
вредности модерних, либералних, демократских друштава је остварење једнакости. Више видети у: 
Nobuko Kawashima, Planning for Equality?, Decentralization in Cultural Policy, 5, www2.warwick.ac.uk 
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пренос моћи са владиног на невладин сектор - тржиште, непрофитни сектор и приватна 

лица.44 

Фискална децентрализација у домену културе тиче се диспаритета у јавним 

трошковима, који може да постоји између различитих географских локалитета (главни 

град vs региони); различитих нивоа власти (централна власт vs локалне власти); 

различитих група из домена културне продукције (европска уметност vs неевропска 

уметност).45 Сходно томе, фискална децентрализација може да се односи на: подједнако 

трошење средстава намењених култури и уметности између региона; однос централне и 

локалне власти у оквиру јавних трошкова за културу; деконцентрацију јавних 

субвенција између различитих група културних ствараоца. Несразмерна дистрибуција 

субвенција може да буде и између: различитих уметничких дисциплина, организација, 

mainstream културе и других, углавном неевропских култура. 

Културна децентрализација може се односити како на културне активности, 

тако и на политичке структуре које их администрирају. У суштини, ова два аспекта 

децентрализације су у симбиози, с обзиром на то да децентрализација у процесу 

доношења одлука јесте предуслов за дифузију културних активности.46 Културна 

децентрализација односи се на неједнаке културне могућности проистекле из 

географских, социо-економских и културних подела унутар једне државе. Зато је 

културна децентрализација усмерена на промоцију једнаке дистрибуције уметности 

широј популацији, којој приступ култури и уметности није могућ услед различитих 

фактора, као што су географски, социо-економски, и др.47 

Сва три наведена типа децентрализације међусобно се преплићу – културна 

децентрализација се не може остварити без политичке, а фискална представља део 

политичке, па самим тим и културне децентрализације. Међу ова три типа 

децентрализације, она која се тиче географског момента у документима практичне 

политке и литератури најчешће реферира на термин децентрализација. 

                                                 
44 То је нпр. случај са Великом Британијом где држава никада није имала монопол у области културне 
политике. Раније су ту улогу имале индустријске компаније или појединци у продукцији и дистрибуцији 
културих добара, услуга и финансирања. 
45 Фискална децентрализција не тиче се директно конзумената/корисника, већ је фокусирана или на 
фондере или на ствараоце културних и уметничких активности. Nobuko Kawashima, нав. дело, 6. 
46 Велики истраживачки пројекат усмерен на евалуацију националних културних политика који спроводи 
Савет Европе, истиче децентрализацију као један од критеријума заједно са „креативношћу“ и 
„партиципацијом“. Нпр. у Шведској је фокус стављен на дифузију културних активности, док је у 
Холандији у центру пажње администрација. 
47 Оваква политика омогућава једнаке могућности конзументима културе и уметности без обзира на 
место становања, друштвену класу, расу, пол, примања, инвалидитет. Nobuko Kawashima, нав. дело, 6. 
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Такође, када се говори о културној децентрализацији, прави се разлика и између 

појмова децентрализација и деконцентрација. Појам децентрализације одређује се као 

облик признавања самосталности културним установама, телима, организацијама чије 

је демократско деловање одвојено од процеса одлучивања на централном нивоу. Овако 

схваћен (очишћен) појам децентрализације односи се пре свега на земље са врло 

високим степеном политичке децентрализације (федералне или конфедералне државе – 

као што су Швајцарска, Белгија или Немачка). У свом мање чистом, односно мање 

заступљеном виду подразумева право постојања самосталних тела и установа који ипак 

имају обавезу саветовања пре сваке одлуке, правила или програма чије спровођење 

зависи на било који начин од ауторитета централне власти.48 

Деконцентрација, с друге стране, подразумева начин на који се осигурава 

извршење одлука, правила или програма, који су одређени на централном нивоу и који 

се тек до одређене мере могу прилагођавати различитим ситуацијама на нижим 

територијалним нивоима или нивоима управе, а усмерени су ка равномерном 

културном развитку једне земље.49 

Под децентрализацијом културе, у највећем броју западних земаља, подразумева 

се и активност којом се остварења у области културе преносе из престонице или града-

метрополе који је културно средиште земље у што већи број регионалних културних 

центара, у којима се истовремено стварају могућности и обезбеђују услови за пријем 

тих културних садржаја. Зато се врло често употребљава и термин деметрополизација 

културе. На тај начин, могућности за развој и обогаћивање културног живота у 

унутрашњости зависе од одлука и организационих активности „центра“.50 

 

Општа хипотеза: 

 

Овај рад полази од опште хипотезе да у општини Смедеревска Паланка не 

постоји координисана и планска општинска културна политика, тј. да нису дефинисани 

правци њеног развоја у облику низа циљева и задатака. 

 

                                                 
48 Поимање децентрализације на овај начин у много већој мери присутно је унутар европских земаља, те 
је карактеристична и за Хрватску. Сањин Драгојевић, Опсежни и рискантни захвати, Зарез 64, 
www.zarez.hr/64 
49 Француска је рецимо, од времена кад је министар културе био Andre Malraux, прва земља која је 
системски спровела мере деконцентрације, али не и децентрализације. 
50 Милена Драгићевић Шешић и Бранимир Стојковић, нав. дело, 55 
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Посебне хипотезе рада су: 

• неопходност коришћења основних инструмената културне политике у 

примени практичне политике у циљу културног бољитка локалне заједнице; 

• неопходност реорганизације и увођења иновативног менаџмента у паланачке 

институције културе; 

• неопходност увођења евалуације као метода за процену успешности рада 

институција културе; 

• неопходност подизања капацитета запослених у институцијама културе. 

 

Питање културе је од стратешког значаја за свако друштво. Како се пажња у 

нашој земљи није придавала културном развоју, тако се није радило на развојним 

плановима који се тичу културе. С обзиром на то да се наша земља налази у 

транзиционом периоду и кретањима ка уласку у Европску унију, неминовно је да се и 

питања културне политике на свим нивоима нађу међу питањима које треба решавати. 

На примеру културне политике општине Смедеревска Паланка показаће се како се 

културна политика и сви проблеми за њу везани, са републичког рефлектује на локални 

ниво, а затим и на институционални. Да би се креирали планови културног развоја, 

неопходно је да се изврши стратешка анализа. 

Такође, транзиција и пред установе културе поставља захтеве. Како би на њих 

одговориле, неопходно је да се изврши њихова организациона реконструкција. Да би се 

то остварило, потребно је ставити их у контекст сопственог окружења и њихов развој 

ускладити са дефинисаном културном политиком. 

Приликом истраживања, проблематици локалне културне политике приступило 

се у складу са концептом сагледавања културе као незаобилазног чиниоца развоја, и 

културне политике у контексту развојних стратегија, које стоје у служби одрживог 

развоја сваког друштва и сваке заједнице. 

 

1.4. Методологија рада 

 

С обзиром на то да се тема рада бави сфером јавне практичне политике у 

области културног развоја, тако је било неопходно да се приликом израде рада примени 

интердисциплинарни приступ и да се користе методе и литература различитих 

дисциплина: културне политике, менаџмента у култури, маркетинга, социологије, 
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историје, економије и др. То што је културна политика још увек релативно млада 

дисциплина, имплицира да је литература у овој области прилично несистематизована. 

Такође, код нас није развијена научна методологија за истраживање и евалуацију 

локалних културних политика, тако да овај рад представља пионирске кораке у том 

правцу и претендује да развије методологију за стратешка истраживања и евалуацију 

локалних културних политика која може бити применљива на друге сличне 

истраживачке пројекте. 

Како се одсуство дефинисане државне културне политике рефлектује на локални 

и институционални ниво, биће приказано на примеру општине Смедеревска Паланка 

анализом стања у култури ове општине. Истраживање ће бити изведено методом 

студије случаја (Case Study), која је погодна и ефикасна како у дубинским 

истраживањима, тако је врло употребљива и за акциона истраживања за оперативну 

политику. Студијом случаја сагледаће се тренутно стање у култури на основу 

квалитативне и квантитативне методе анализе постојећих докумената, који су били 

доступни за потребе истраживања, и то: 

• годишњих планова и извештаја о раду институција културе у периоду од 2000. 

до 2005. године; 

• Одлукама о буџету Општине за 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. годину; 

• Одлукама о завршном рачуну Општине за 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. 

годину; 

• нормативних аката. 

 

Тражене су, а нису добијене, стенограмске белешке са седница Извршног већа, 

односно Општинског већа, на којима се расправљало о креирању и расподели буџета 

међу буџетским корисницима. 

Важне изворе података представљају разговори са Миленом Глишић, 

начелницом Одељења за финансије Општинске управе, Славољубом Ђурићем, 

председником Савета за финансије у СО Смед. Паланка, и Аном Милошевић, кустосом 

Народног музеја у Смед. Паланци. 

Једне од основних извора података представљају појединачни интервјуи и 

групни интервјуи у оквиру фокус група. Индивидуални интервјуи обављени су са 

кључним особама из културе, и то са: 

• Добрилом Здравковић, директорком Народне библиотеке у Смед. Паланци; 
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• Биљаном Петровић Михаиловић, директорком Народне библиотеке у Смед. 

Паланци у периоду од 1.4.2003. до 27.12.2004.; 

• Винком Лазовић, директорком Народног музеја у Смед. Паланци; 

• Аном Милошевић, кустостом Народног музеја у Смед. Паланци; 

• Радицом Милошевић, директорком Историјског архива „Верослава Вељашевић” у 

Смед. Паланци; 

• Томиславом Митровићем, директором Градског позоришта у Смед. Паланци; 

• Миодрагом Јелићем, чланом Општинског већа, ресорно задуженим за културу. 

 

Интервјуисање наведених особа обављено је према упитницима структурисаног 

типа, који су коришћени за потребе пројекта Културна политика Србије 1989/2001. 

(реализовао Завод за проучавање културног развитка и Универзитет уметности у 

Београду). Упитнику намењеном интервјуисању директора додато је питање везано за 

стратешко планирање, док је упитник намењен интервјуисању члана Општинског већа 

проширен потпитањима ради појашњења добијених одговора. Сви интервјуи налазе се 

у прилогу рада. Сваки интервју забележен је снимком на диктафону, осим интервјуа са 

директорком Музеја, која је инсистирала да на питања одговори писменим путем, и то 

је био заиста једини начин да се од ње добије интервју. Такође, коришћен је и интервју 

са Аном Милошевић, кустосом Народном музеја у Смед. Паланци који је обављен 2003. 

године у оквиру предмета Културна политика у мултиетничким друштвима на 

Универзитету уметности у Београду. Тиме је омогућено његово поређење са писаним 

интервјуом који је добијен од директорке Музеја две године касније.51 

Интервјуисање претходне директорке Библиотеке извршено је из разлога што је 

у време истраживања нова директорка била тек неколико месеци на функцији, и по 

први пут у сектору културе. На основу интервјуа са претходном директорком могло се 

доћи до више података, што се и уочава поређењем ова два интервјуа.52 

 

Полазећи од тога да сваки културни систем чине различити актери који се налазе 

у одређеним релацијама, и који према томе имају одређене улоге у њему, одржано је 

седам групних интервјуа у оквиру фокус група у којима су учешће узели представници 

кључних актера.53 

                                                 
51 Упоредити: Прилог 3. и Прилог 4. 
52 Упоредити: Прилог 1. и Прилог 2. 
53 Техника фокус група омогућава и испитивање потреба заинтересованих група у заједници. 
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Четири фокус групе окупиле су представнике сваке од следећих актера 

понаособ: 

• локална самоуправа (доносиоци одлука); 

• запослени у институцијама културе (чији рад зависи од одлука које доносе локалне 

власти); 

• локални медији (који утичу на културу, тј. могу деловати мање или више 

стимулативно); 

• удружења која за поље делатности имају културу, и уметници. 

 

Општи циљ ове четири фокус групе био је: 

- утврдити процену тренутног стања културне политике са становишта сваке 

групе наведених актера културног система; 

- упоредити тренутну ситуацију са ситуацијом пре 2000 године, и са ситуацијом 

за време претходне власти (2000-2004); 

- испитати ставове о инструментима културне политике; 

- утврдити како испитаници вреднују рад органа управе у области културе; 

- установити потенцијале и стратегије развоја културне политике са становишта 

испитаника. 

 

Изостанак фокус групе са представницима другог сектора, који треба да буду 

незаобилазни актери културног система, објашњавамо тиме што је процењено да овакав 

вид окупљања неће бити у сфери интересовања потенцијалним учесницима, с обзиром 

на то да, према исказима испитаника, у Паланци пословни свет нема развијен и активан 

однос према култури.54 

Првобитно је планирано одржавање фокус група само са представницима 

наведених актера. Истраживање за потребе овог рада се временски подударило са 

реализацијом пројекта израде стратегије локалног одрживог развоја, у чијем оквиру је 

било места за културу, а у који је била укључена ауторка овог рада.55 С обзиром на то да 

се у изради стратегије приступило по партиципативном принципу, настојало се да се 

приликом првог корака израде стратегије, анализи ситуације, укључи што већи број 

                                                 
54 Индивидуални интервјуи вођени су пре групних интервјуа у оквиру фокус група (прим. аут) 
55 Пројекат Локална стратегија одрживог развоја у оквиру Програма заштите животне средине и 
одрживог развоја у градовима и општинама Србије 2004-2006, Стална конференција градова и општина, 
који је подржала Норвешка влада. У оквиру пројекта поред Смедеревске Паланке, укључене су и следеће 
општине: Сомбор, Коцељева, Прокупље, Пријепоље, Бечеј, Ада, Панчево, Параћин, Варварин. 
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грађана на различите начине. Један од начина којим се то приступило за област 

културе, било је примена технике фокус група. Због тога што истраживање за потребе 

израде рада и стратегија, не само временски, већ и суштински кореспондирају, 

резултати фокус група са грађанима, укључени су у овај рад, и поред чињенице да су 

ове две групе групних интервјуа имале различите циљеве која је искључила могућност 

њихове компарације. Сматрамо да је мишљење грађана само обогатило рад и дало му 

додатну вредност. 

Три фокус групе одржане су са грађанима, који у културном систему чине 

публику и не-публику. Учесници су одабрани случајним узорком, а саме групе биле су 

подељене по старосној структури, и то: од 18 до 24, од 30 до 40 и од 50 до 60 година 

старости. Основни циљеви све три фокус групе били су у потпуности усмерени на 

локални контекст, а то су: 

- установити видљивост институција културе у Смедеревској Паланци са 

становишта испитаника и идентификовати предности (снаге) и недостатке 

(слабости) институција културе; 

- извршити процену актуелног тренутка у култури и утрврдити како би требало да 

изгледа културна понуда града/општине за пет година; 

- идентификовати развојне потенцијале општине и референтне тачке на којима 

може да се гради препознатљивост општине. 

 

Како је у поменутом пројекту на изради стратегије локалног одрживог развоја 

ауторка овог рада учествовала као координаторка радне групе за културу, тако су се у 

једном тренутку њене улоге подудариле, па се нашла у улози учеснице-посматрачице 

(Participant-observer)56. Тим искуством рад је додатно употпуњен и обогаћен, пре свега 

у поглављу о стратешком планирању. Као учесница свих активности у изради 

стратегије локалног одрживог развоја од октобра 2005. године до децембра 2006. 

године, ауторка је учествовала на 13 састанака општинског тима који је радио на 

изради ове стратегије. Током тих састанака ауторка је водила белешке о току процеса 

израде стратегије, истовремено евалуирајући ток процеса. 

Искуства других градова у Србији и региону омогућили су да се културна 

политике Смедеревске Паланке сагледа у односу на друга искуства, при чему је у 

анализи коришћен и компаративни метод. 
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У раду је коришћена и најчешће примењивана техника приликом стратешких 

анализа у културним делатностима - SWOT анализа. Ова метода омогућава да се 

идентификују унутрашњи фактори (снаге и слабости) и спољашње околности (препреке 

и могућности), како би се на основу њих одабрала одговарајућа стратегија. Заправо, 

циљ примене SWOT анализе је да помогне у откривању критичких стратешких фактора 

и употреби тих елемената за промене – да ојача снаге, минимализује слабости, 

елиминише или смањи претње, препреке, и максимално искористи могућности. 

 

Оваква анализа постојеће ситуације у култури, омогућава да се на основу ње 

сачини предлог за практичну политику у виду policy анализе у којем би се дале 

сугестије у погледу акција које треба предузети за решавање проблема, препоруке и 

смернице за будући развој сектора културе, и указало на развојне могућности ради 

унапређења стања у заједници. Овај предлог би био намењен доносиоцима одлука у 

општини Смедеревска Паланка, у намери да помогне да се формулише и имплементира 

практична политка, у оном тренутку када се култура нађе на њиховој агенди. 

                                                                                                                                                         
56 Метод посматрања са учествовањем (Participant-observer method) најчешће се примењује у 
антрополошким истраживањама. 
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КУЛТУРНА ПОЛИТИКА 

 

2.1. Правци развоја европских културних политика 

 

О културној политици у модерном смислу може се говорити са конституисањем 

јавног сектора културе, дакле сектора који улази у надлежности владе. Од тада па до 

данас, могуће је пратити њен развојни пут, односно концепте који су били доминантни 

у појединим периодима и акценте развоја културних политика. 

60-тих година ХХ века у културној политици доминантан је концепт 

демократизације културе који је за циљ имао повећање доступности културне 

продукције остварене првенствено у елитним установама културе. Акценат је стављен 

на перманентно образовање и социо-културну анимацију која се одвијала преко 

установа као што су домови културе, центри културне акције и сл. 

70-тих година ХХ века настају и дефинишу се кључни појмови културе и 

културних политика и акција – културна демократија, културна достигунућа развоја, 

култура за све (Hilmar Hoffman), култура као право човека (Herman Glasser), развој 

друштва, социјално-културна анимација, Soziokultur, итд. За то време био је 

карактеристичан концепт културног развоја који се одвијао преко установа као што су 

библиотеке, музеји на точковима и сл. 

Концепт културне демократије преовладао је средином 70-тих година и у први 

план истицао је поштовање мноштва посебних културних идентитета, од локалних и 

групних, до појединачних. У то време акценти су стављени на подстицање иницијатива 

локалних група и организација, као и на обликовање широких просторних мрежа које 

стварају услове да се на читавим територијама појединих држава и у свим друштвеним 

групама створе услови за интензивну продукцију и партиципацију. Те услове 

омогућавали су културни центри у квартовима, селима, уметнички 

анимациони/едукативни пројекти у музејима. 

80-тих година ХХ века доминантан је концепт културе региона, који је истицао 

европски културни идентитет, регионе Европе – трансгранична подручја, градове и 

квартове, у чијем ширењу су помогли градски културни центри, регионална и државна 

културна администрација. 



 29 

У 90-тим годинама ХХ века политичке прилике, пре свега пад Берлинског зида 

и слом комунизма у Источној Европи, умногоме одређују даље правце развоја 

културних политика. Тада су у први план избили проблеми културног идентитета и 

идентитета мањина, националних и других мањинских група. То је утицало на развој 

новог концепта, концепта позитивне дискриминације, који је у фокус стављао 

афирмативне акције управо према маргинализованим групама, као ошто су мигранти, 

жене, мањине. 

Такође, средином 90-тих се све више форсира културна кооперација – 

паневропска и интерсекторска кооперација, умрежавање (networking) као један од 

њених видова, а затим нагласак се ставља и на развој цивилног друштва. Стављајући у 

први план непрофитни сектор и специфичне моделе његовог функционисања, овај 

концепт развоја је управо тиме истакао улогу и значај непрофитног сектора за 

целокупни друштвени развој. 

На крају XX и почетком XXI века културна политика окарактерисана је као 

култура престижа краја миленијума, у којој је акценат стављен на културу у 

маркетингу града. У служби овог концепта су: музеји савремене уметности, фестивали, 

центри електронске уметности, и сл. 

Према савременој теорији и пракси, смисао културне политике је: очување и 

развој културних идентитета; оптимални развој стваралаштва – савремене уметничке 

продукције; и ширење кругова партиципације у култури (инклузивност).57 

 

2.2. Улога државе у развоју културних политика 

 

На различите начине држава може да врши већи или мањи утицај на културну 

политику и њен развој. Од модела културне политике зависе и надлежности државе, 

односно јавног сектора, у одређивању културне политике. За европске земље 

карактеристично је да институције јавног сектора чине главне носиоце културне 

политике и имплементације њених циљева и приоритета. Оквир, динамику и 

функционисање укупног система културе у великој мери одређује укупан квалитет и 

                                                 
57 Милена Драгићевић Шешић, Видљив, али недовољан помак, www.b92.net/kultura 
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ефикасност државног сектора, а друга два сектора могу да допринесу развоју културе 

једино ако је јавни сектор стабилно и демократски конституисан.58 

Задатак модерних влада је да охрабрују јавно и приватно откривање културе у 

свим њеним облицима и варијацијама, али да њен потенцијал да раздваја никада не 

користе у политичке сврхе. Култура може држави да обезбеди споредан али важан 

допринос њеном економском и друштвеном бољитку.59 

Свака је културна политика нормативна, што значи да не може бити неутрална и 

да има значајне политичке, економске и друштвене импликације. Локалне власти имају 

сасвим практичну могућност да подрже развој креативних индустрија (услови 

инвестирања, сарадња, партнерство, подршка запошљавању младих људи, и сл), али и 

да путем активне културне политике утичу на културне вредности које такве 

индустрије могу (и морају) промовисати: еколошка одрживост града или регије, 

културна меморија и наслеђе, културна разноликост, културна аутономија, 

солидарност, стимулисање културног стваралаштва, поштовање културних права као 

елементарних људских права, итд.60 

Према мишљењу Херман Глазера, једног од родоначелника тзв. нове културне 

политике и из ње проистеклог модела културног менаџмента, задатак државе и 

општине, локалне заједнице је да, уважавајући идентитет индивидуе, прошири мрежу 

културе и тако омогући остваривање грађанског права на креативност.61 

 

Држава на различите начине може да регулише своју интервенцију у домену 

културне политике. Један од начина је да културна политика буде децентрализована, 

као што је случај у Немачкој, Аустрији, Швајцарској и Холандији, затим чврсто 

централизована као у Француској, или пак нешто између ова два типа као што је то 

случај са Италијом. То би био западноевропски (континентални) „импресарио“ модел. 

Англо-саксонски, првенствено британски „патрон“ модел показује да културна 

политика није владина, али је у рукама већа које се углавном финансирају из приватних 

фондова. Што се тиче културне политике САД-а, понекад се за каже да представља 

либерализовану варијанту британског модела, због постојања National Endowement for 

                                                 
58 Тада ће они имати подстицај и партнера за уобличавање властитог деловања. Милена Драгићевић 
Шешић и Сањин Драгојевић, Интеркултурна медијација, 13. 
59 Сајмон Манди, нав. дело, 11. 
60 Нада Швоб Ђокић, Креативне индустрије и цивилно друштво, Зарез 66, www.zarez.hr/66 
61 Под мрежом културе Херман Глазер подразумева и институције културе и активности у области 
културе. Катарина Кржељ, Херман Глазер као креатор културне политике и модела културног 
менаџмента града Нирнберга, магистарски рад, Факултет драмских уметности у Београду, 138. 
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the Arts.62 Ипак, чини се погоднијим да се модел САД-а сагледа као модел у коме је 

држава или влада „фацилитатор“. Држава даје подршку уметности и култури тaко што 

ствара одговарајуће пореске олакшице, али у вези њих не намеће јавности критеријуме. 

Овај приступ се разликује од британског patron-state модела.63 

 

2.2.1. Модели културних политика 

 

Према начинима на које држава интервенише у погледу културних политика 

успоставља се и тип или модел културне политике једне државе. Модел културне 

политике који се примењује у некој земљи зависи наравно од многих фактора, који 

чине специфичности одређене државе, као што су привредна развијеност, политички 

систем, културна традиција и други. 

Некада су много више постојале разлике, а специфичности биле израженије 

између културних политика. У данашње време, националне културне политике су више 

еклектичне, и прожимају се једне с другим, превазилазећи границе. Такође, некада су 

националне културне политике биле израженије, а мање хибридне него данас. Другим 

речима, раније се са више права могло говорити о различитим моделима културних 

политика него данас. 

Ипак, културне политике могуће је груписати у шест основних модела 

изведених на основу сличности у културној политици различитих земаља.64 

 

1) Либерални модел заступљен је у САД што је директно примењивање либералног 

концепта развоја друштва на културу. Овај модел заговара немешање државе у сферу 

културе, како се не би нарушила аутономност културе. Тржиште културе је развијено, 

како за елитну уметност, тако и за масовну уметност која до својих поклоника долази 

путем културних индрустрија. У овом моделу културне политике значајну улогу имају 

                                                 
62 Endowment у пракси западних земаља овај се више везује за велике новчане износе који се дају 
неповратно, за одређену намену. Оснивање endowment fund-а подразумева да главница мора остати 
нетакнута, а да се може користити само приход који се остварује на основу положеног новца. С друге 
стране, endowment у нашој пракси одговара појму задужбине, што подразумева поклоне у виду зграда. 
Сајмон Манди, нав. дело, 109. 
63 Vjeran Katunarić, Global Perception of Cultural Policy, in: Cultural Policy in the West II, symposium 
proceedings, 22, www.westaf.org/publications 
64 Више видети у: Милена Драгићевић Шешић и Бранимир Стојковић, Култура, менаџмент, анимација, 
маркетинг, 22-27. 
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фондације које помажу елитне уметности које у противном не би могле да опстану на 

тржишту. 

2) Парадржавни модел (Arm's length) карактеристичан је за Велику Британију, Ирску, 

Немачку, и заснива се на делегирању надлежности стручном телу, у чијем избору 

Влада учествује, али које је независно и аутономно по питању одлучивања. Држава 

обезбеђује буџетска средства за културу, али стручно тело одлучује и о расподели 

новчаних средстава. Овај модел настао је у Великој Британији и Ирској па се зато 

назива још и англо-саксонским моделом. 

3) Државни бирократско-просветитељски модел или нордијски модел примењује се у 

Шведској и Холандији, а карактерише га превласт државе која контролише укупно 

подручје културе где је култура централистички усмеравана и планирана. И овај модел 

културне политике познаје постојање стручних тела, али разлика са претходним 

моделом је у томе што стручна тела у овом моделу имају само саветодавну улогу, док 

дефинитивну одлуку о финансирању културе (на основу мишљења савета) доносе 

парламенти. 

4) Државни престижно-просветитељски модел карактеристичан је за Француску у 

којем главну одговорност за културу има држава, јер се култура поима као неодвојиви 

чинилац француског националног идентитета, и који је такође пресудан за имиџ и 

престиж који ова држава има у свету. 

5) Национално-еманципаторски модел карактеристичан је за земље у развоју, које су 

или биле колоније или биле у оквиру СССР-а – Молдавија и Киргистан, затим Перу, 

Сенегал, Казахстан. У основи овог модела стоји развијање и потврђивање аутохтоне 

(изворне) културне традиције која је била потиснута у време док нису биле самосталне. 

6) Модел у земљама у транзицији карактеристичан је за државе Централне и Источне 

Европе које се налазе у тзв. прелазном периоду, у којима је изражена нестабилност 

политичког система, изградња институција и нерешени економски односи. С обзиром 

на то да се наша земља налази у периоду транзиције, о овом моделу, биће више речи у 

поглављу које следи. 
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2.3. Културна политика земаља у транзицији 

 

Под транзиционим културним политикама подразумевамо културне политике у 

државама Балкана, или југоисточне Европе, како се данас овај простор још назива. 

Раних 90-тих година XX века овај регион доживео је вишеструке трансформације – 

промениле су се границе, од већих држава настало је више мањих, режими су се 

променили, што је означило кретање ка демократски устројеним државама и улазак у 

период транзиције. 

Током 90-тих година XX века, културне политике земаља у региону развијале су 

се потпуно независно једне од других, да би почетком XXI века захваљујући 

ангажовањима пре свега Савета Европе, Европске уније, UNESCO-а, ове државе биле 

укључене у програме интеграција који тежиште стављају на регионалну сарадњу. 

Управо је успостављање регионалне сарадње међу државама Балкана од изузетне 

важности, јер размена искустава доприноси да се на што ефикаснији начин прође кроз 

транзициони период. У погледу културне политике, то је начин да се боље сагледа 

постојећи културни систем у региону, како би се сличности и разлике у перцепцији 

садашњег и будућег развоја културе уградиле у стратегију укључивања балканских 

земаља у европске и светске културне токове. За нашу државу, искуства, како 

позитивна, тако и негативна, држава у региону које су много раније од наше земље 

ушле у процес транзиције, могу бити драгоцена. 

Транзициони период уједно представља прилику да нове демократске државе 

одреде главне трендове и правце својих културних политика, и то по угледу на моделе 

који су заступљени у напреднијим, развијеним државама, и који се могу уградити у 

постојећи оквир.65 Ипак, то није нимало лако, јер се од држава у транзицији очекује да 

за врло кратко време уведу велики број системских промена и достигну ниво 

развијених земаља које су тај ниво градиле и развијале деценијама. 

Вишедеценијска комунистичка владавина заједничка је свим државама на 

простору Балкана. У контексту културе, управо те социо-политичке прилике 

представљају концептуални оквир за еволуцију културних политика. Разумевање често 

контрадикторне логике транзиционог периода у погледу креирања културне политике 

унутар региона једино је могуће познавањем прошлости и односа комунистичких 

                                                 
65 Тако је и настао документ In From the Margins, објављен 1997. године који de facto садржи елементе 
европске културне политике, тј. наводи оне карактеристике које могу да се захтевају од неке културне 
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режима према култури и културној администрацији.66 Међутим, и поред те заједничке 

особине која се огледа у комунистичком режиму, унутар њега постоје одређене 

специфичности. Рецимо, Румунија и Бугарска су биле под јаким утицајем Совјетског 

Савеза са ригидном комунистичком доминацијом. После свргавања тоталитарних 

режима изражена је даља деструкција културног система коме треба читава деценија да 

се реконструише и направи развојне помаке. Земљама чланицама бивше СФР 

Југославије - Србија, Хрватска, Црна Гора, Македонија, Босна и Херцеговина, 

заједничко је некадашње припадање јединственој држави, језичке сличности, и 

искуство из 60-тих и 70-тих година прошлог века када су у оквиру заједничке државе 

СФРЈ биле део главних светских трендова. 

У 90-тим годинама ХХ века Србија и Црна Гора су под ауторитарним режимом 

кога карактерише свеукупна морална и вредносна криза због чега долази до јаке 

културне диференцијације која се огледа у стварању паралелних институционалних 

система – државног и опозиционог. Хрватска у 90-тим пролази трансформацију 

чувајући институционални оквир, а радикално мењајући укупни вредносно-идеолошки 

концепт. У БиХ у то време изражена је деструкција целокупног институционалног 

културног система и свих његових вредности и још увек није у стању да крене ка 

стварању новог, јединственог културног система. Македонија, Косово, па и Молдавија 

на основу претходног институционалног система развијају паралелне етничке 

иснтитуције културе и образовања, а присуство међународне заједнице јамчи изостанак 

отворених сукоба, те тако, не нудећи трајна решења, одржава стање латентне кризе.67 

Иако је била у саставу Југославије, за разлику од других држава некадашњих 

чланица, Словенија представља најпозитивнији пример успешности преласка из 

социјалистичког културног модела у модерни западноевропски културни и вредносни 

систем, чувајући претходне и развијајући нове вредности.68 

 

 

 

                                                                                                                                                         
политике, примарно националне културне политике, а да се не сврставају у препоручљиви модел или 
неки специфичан алтернативни модел. 
66 Corina Suteu, Overview on Cultural Policy in Central and Eastern Europe between 1990/2003, policy paper, 
www.ecumest.ro/publications 
67 Милена Драгићевић Шешић и Сањин Драгојевић, Менаџмент уметности у турбулентним 
околностима, CLIO, Београд, 2005, 26. 
68 Milena Dragićević Šešić and Corina Suteu, Mapping Cultural Cooperation in SE Europe: the Internalization 
of Cultural Policies, www.policiesforculture.org/recources_cat 

http://www.ecumest.ro/
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2.3.1. Улога менаџмента у транзиционим околностима 

 

Транзиција и убрзани друштвени и техничко-технолошки развој поставио је 

пред институције културе захтеве брзог прилагођавања новим условима рада, њихову 

трансформацију у модерне и технички опремљене установе, које су ефективне и 

ефикасне у извршавању својих стратешких циљева. 

Питер Дракер сматра да је још пре 1970. године започело суштинско мењање и 

трансформација организација, од оних које су засноване на информацијама у оне 

засноване на одговорности проистеклој из потребе чланова организације да доприносе 

њеној успешности, у чему он види рађање новог друштва, друштва знања и 

организација. Крајњи задатак менаџмента у таквом новом окружењу, према Дракеру је, 

да поставља смернице и формулише стратегију даљег развоја, и да од свaког запосленог 

начини одговорног и самосвесног појединца који максимално доприноси остварењу 

заједничких циљева.69 

Како се акценат ставља на институционалну реорганизацију, иновативни 

менаџмент из домена културе представља основни приступ за превазилажење кризе у 

турбулентним срединама, јер је његов основни задатак проналажење најефикаснијих 

организационих решења и модела који у највећој мери доприноси развоју не само 

установа културе, већ и општем развоју, одговарајући на културне потребе грађана. 

Организационо јачање подразумева примену знања пре свега из области: PR-а, 

маркетинга, fundraising-а, стратешког планирања, и др. Примена ових метода и техника, 

обезбеђује економично и ефективно пословање институција и доприноси развоју 

културе, ширењу културних вредности, и стварању културних навика код публике, 

примену вишегодишњег планирања, проналажење диверсификованих извора 

финансирања, приликом чега буџетска средства представљају, важан, али не једини 

извор финансирања. 

Због тога се као један од приоритета културне политике наметнуло увођење 

менаџмента у институције културе, како би се питању трансформација институција 

културе приступило системски. Пажња усмерена на организациони развој и јачање 

установа културе, требало би да буде дугорочан циљ културним политикама, како на 

локалу, тако и на државномн нивоу. 
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2.4. Савремене тенденције у европским културним политикама 

 

Иако не постоји јединствен модел европске културне политике, могуће је унутар 

постојећих модела, уочити велики број сличних тенденција. Неке од њих су следеће: 

• Пружање подршке културним активностима због тога што су препознате њихове 

суштинске вредности; 

• Пружање подршке култури као средству за постизање одређених друштвених и 

економских циљева и развој цивилног друштва; 

• Препознавање утицаја културног сектора као специфичног тржишног сектора и 

препознавање важне интеракције између непрофитних активности и културних 

и креативних индустрија; 

• Напуштање, што је могуће више принципа директног управљања културним 

активностима и институцијама; 

• Охрабривање развоја самосталних институција и мрежа, укључујући и 

волонтерске мреже, које органи јавне власти подржавају, али су према закону 

независне од њих; 

• Сарадња са великим бројем партнера у јавном и/или приватном сектору; 

• Разграничење надлежности органа јавне власти на националном, регионалном и 

локалном нивоу у складу са принципом субсидијарности; 

• Додела јавних средстава на основу сагласности око програмских циљева, 

задатака и резултата; 

• Проналажење уравнотеженог начина финансирања текућих потреба установа 

културе и њихових програмских захтева како би се охрабрио креативни развој, 

уметничке иницијативе и нови начин рада; 

• Очекивање да већи део непрофитних активности буде финансиран из више 

извора у форми донација, спонзорства, пореза на промет и других врста акција 

прикупљања средстава.70 

 

Међу државама чланицама Европске уније присутна је унификација стандарда у 

свим областима, па се и од држава кандидаткиња за улазак у Европску унију очекује да 

се у том смислу понашају. После 2000. године придруживање Европској унији 

                                                                                                                                                         
69 Наведено пo: Гордана Симончић Стокић и Жељко Вучковић, Менаџмент у библиотекама, Симончић 
Стокић-Вучковић, Београд, 2003, 20. 
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представља основни правац у коме се креће наше друштве у изградњи демократије. Са 

аспекта културне политике важно је бити упознат са овим тенденцијама, како би се 

културна политика креирала у складу са актуелним трендовима. 

                                                                                                                                                         
70 Више видети у: Биљана Рамић, нав.дело, 15-16. 
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КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИ КОНТЕКСТ СРБИЈЕ 

 

3.1. Србија у 90-тим годинама XX века 

 

Свеопшта криза државе у 90-тим годинама XX века умногоме је одредила 

специфичност културног контекста Србије у односу на земље из окружења. Чињеница 

да Србија знатно касније улази у период транзиције у односу на земље бившег источног 

блока, већ чини одређену специфичност. Док су земље из окружења уласком у период 

транзиције на почетку последње деценије ХХ века водиле политку интеграција, Србија 

у то време води политику изолације, остајући изван свих светских уметничких токова. 

Концепт националног и културног идентитета који је преовладао у Србији у последњој 

деценији XX века културу је омеђио у оквире националне културе, што је представљало 

потпуни дисконтинуитет како са токовима културне политике, који су обележавали 

претходне режиме, тако и са доминантним токовима у југоисточној Европи.71 У 90-тим 

годинама ХХ века долази до потпуне разградње претходног модела културне политике 

и практично је био враћен етатистички модел из 50-тих година прошлог века.72 Такође, 

укинуте су дотадашње праксе - самоуправљање, уведено у култури још 1975. године, 

које у то време представља иновативно решење,73 кога није било у другим државама у 

окружењу, и стратешко планирање развоја.74 Тако је Србија, некада најнапреднија 

земља у свом окружењу, за врло кратко време кренула путем који ју је водио уназад. 

                                                 
71 Транзициона искуства земаља бившег источног блока указују да су у њима развијана два основна и 
скоро паралелна тренда окретања ка себи и окретање ка споља. 
72 Милена Драгићевић Шешић, Директна контрола или делегирана одговорност, у: Модели и 
инструменти културне политке града Београда, Завод за проучавање културног развитка, Београд, 
2002-2003, 41. 
73 Тај систем је по форми одговарао парадржавном моделу културне политике пошто је био заснован на 
преношењу одговорности одлучивања о кључним питањима културне политике са државе на 
самоуправне интересне заједнице културе. СИЗ-ови културе као парадржавна тела добила су овлашћење 
да утврђују културну политику на свим нивоима управљања почевши од општинског, преко 
покрајинског, до републичког. То је подразумевало да она имају надлежности у свим фазама културне 
политике, почев од планирања кроз доношење програма развоја културе, до израде финансијских 
планова, преко имплементације – расподеле финансијских средстава, оснивање институције културе и 
других надлежности, до мониторинга и евалуације остварених резултата. Весна Ђукић Дојчиновић, 
Транзиционе културне политике – конфузије и дилеме, Задужбина Андрејевић, Београд, 2003, 35. 
74 Претходни режим је увео систем друштвеног планирања како би циљеве културне политике 
имплементирао у развојне планове и програме на свим нивоима управљања, почев од најмање 
административне јединице – месне заједнице, преко општине, покрајине, па све до републике. За те 
потребе креиран је метод „сусретног планирања“ који је примењиван и по вертикалном и по 
хоризонталном принципу што је омогућавало да се планови „одозго“ сусретну са плановима „одоздо“, 
што је значило усклађивање интереса на истом нивоу управљања, али различитог типа, као и на 
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Управо се због тога период од 1989. до 2000. године, а који се подудара са 

временом владавине Слободана Милошевића, назива „блокираном транзицијом“.75 

Сумирајући културну политику последње деценије XX века у Србији, др Весна Ђукић 

Дојчиновић закључује да је основни циљ државне културне политике тог времена био 

усмерен ка: јачању утицаја државе; ре-централизацији одлучивања о кључним 

питањима и приоритетима културног развоја (министар сам лично одлучује); 

политизацији културе у циљу подизања унутрашње „културне“ изолације од света као 

реакције на међународни ембарго; буђење патриотизма и окретање ка 

квазинационалним културним вредностима; афирмацији новокомпонованог културног 

модела.76 

Разматрајући проблеме турбулентних подручја током 90-тих година ХХ века, др 

Милена Драгићевић Шешић и Сањин Драгојевић као најкарактеристичније за Србију 

тог времена, посебно су истакли: инфлацију и пад стандарда током 1993-94. године, 

што је утицало на смањење културне потрошње и партиципације у културном животу; 

економско раслојавање становништва и нестанак средње класе, што је као резултат 

имало успостављање међусобно раздвојених културних модела (елитна, „скупа“ vs 

популистичка, „јефтина“ култура); и висок степен криминалитета, услед чега је било 

неопходно повећање трошкова обезбеђивања јавних манифестација, изложби и сл.77 

У таквом једном кризном периоду, знатан део становништва, оптерећен борбом 

за преживљавањем, је све више потискивао, стављао у други план, или пак потпуно 

занемаривао сопствене духовне потребе – образовање, читање, одлазак на културне 

манифестације. Тиме је материјално сиромаштво резултирало духовним сиромаштвом. 

 

На институционалном нивоу криза се одразила тиме што је за јавне културне 

институције овај период означио њихову стагнацију. Оне су пропадале, занемаривала 

се њихова основна функција, збирке запостављале, запослени у институцијама, 

навикнути на систем запошљавања који омогућава стално, „загарантовано“ радно 

место, све мање су имали идеја, амбиција и мотивацију за рад. Културни програми 

углавном су публици нудили садржаје протежиране уметности базиране на величању 

                                                                                                                                                         
различитим нивоима управљања. Тиме се постизало да се планови локалних заједница уграде у савезне, 
републичке, покрајинске планове развоја. Ови планови су могли бити краткорочни (годину дана), 
средњорочни (пет година) и дугорочни (десет година). Исти, 36. 
75 Исти, 34. 
76 Исти, 47. 
77 Милена Драгићевић Шешић и Сањин Драгојевић; Менаџмент уметности у турбулентним 
околностима, 10-11. 
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националне историје и њених хероја, а за нове, савремене садржаје институције су биле 

затворене. Свеукупна морална и вредносна криза захватила је Србију због чега долази и 

до јаке културне диференцијације и стварања паралелних институционалних система – 

државног и опозиционог.78 Због затворености званичних институција за праћење 

савремених уметничких токова, промоција савремене уметности одвијала се преко 

невладиних организација које су својим пројектима обједињавали различите уметничке 

форме и изразе и подржавали поготово младе, чије је стваралаштво било усмерено ка 

светским уметничким трендовима. Невладин сектор једини је у то време одржавао везу 

са актуелним уметничким и културним токовима. 

 

3.2. Период после 2000. године у Србији 

 

После девастацијe, екстремне централизације и етатизацијe у 90-тим годинама 

ХХ века, политичке промене које су се догодиле 2000. године наметнуле су потребу за 

реформама која се показала неопходном у свим областима друштва. 

Акције које су почеле да се предузимају у циљу реформи у култури, најпре су 

биле евалуација постојећег и идентификовање затеченог стања, а затим и 

институционална реконструкција. Апсолутни приоритет била је стабилизација стања у 

култури, што је подразумевало најпре израду новог законског оквира.79 У целу ту причу 

ушло се са доста ентузијазма, што потврђују и речи Јована Деспотовића, заменика 

министра културе у новој влади, о томе како ће у другој години после промена доћи до 

коначног обрта и преусмеравања токова у пожељном и дуго очекиваном правцу.80 

Међутим, и поред толике воље и жеље, показало се да тај процес неће тећи нимало 

лако. С једне стране, било је неопходно зауставити даље урушавање целокупног 

институционалног система, што је учињено коришћењем два основна инструмента 

културне политике – финансирањем и кадровском политиком, која је била усмерена на 

подмлађивање кадрова, али на жалост, уз запостављање законодавства и стратешког 

планирања. С друге стране, у складу са политиком интеграција за коју се залагала нова 

влада, Министарство културе је идентификовало приоритете у области културе који су 

                                                 
78 Исти, 26. 
79 Serbia and Montenegro, Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe, 6th edition, Council of 
Europe/ERICarts, 2005, 13. 
80 Милена Драгићевић Шешић, Директна контрола или делегирана одговорност, у: Модели и 
инструменти културне политике града Београда, 42. 
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били у складу са доминантним трендовима у европским културним политикама: 

деетатизација, демократизација, децентрализација, плурализам култура, алтернативни 

извори финансирања, хармонизација законодавства са ЕУ, успостављање регионалне и 

међународне сарадње.81 Све у свему, и поред жеље за побољшањем стања у култури, 

Влади су недостајала јасно дефинисана програмска опредељења у области културе. У 

програму који је Влада донела, култура се није нашла међу приоритетима владиних 

активности у првој години након избора.82 

 

Промена власти 2000. године допринела је укључивању Србије у европске и 

светске токове преко културних пројеката и програма ЕУ, као што су Културне 

политике у Европи – Упоредност основних чињеница и смерова (Cultural Policies in 

Europe – A Compendium of Basic Facts and Trends)83, MOSAIC (Савета Европе)84, и 

других. Тиме је учесницима из Србије пружена могућност да партиципирају у 

мултилатералним активностима организованим у оквиру пројеката85 и да успоставе 

везе, размене информације и искуства са својим колегама из других земља (Албанија, 

БиХ, Бугарска, Хрватска, Румунија, Словенија, Македонија, и UNMIK- Косово). 

Међутим, започети курс реформи прекида убиство премијера марта 2003. 

године, а потом и промена Владе после избора 2004. године. Марта 2004. године, у 

свом експозеу нови мандатар Владе Војислав Коштуница је рекао: „Влада ће јасно 

дефинисати шта је то национална стратегија српске културе. На том пројекту радиће 

Национални савет за културу Србије у који ћемо позвати најкомпетентније 

представнике из свих области културе. Циљ нам је да се доношењем националне 

стратегије приступи обнови културе, а ми ћемо као Влада цео процес подржати 

предлагањем законске регулативе и повећањем буџета за културу. Подстицаћемо 

                                                 
81 Ови приоритети су први пут обзнањени у извештају који представља први документ Министарства у 
којем је оно идентификовало затечено стање и проблеме. 
82 Весна Ђукић Дојчиновић, нав. дело, 51. 
83 Пројекат спроводи Савет Европе и Европски институт за истраживање културне политике (ERICarts), а 
циљ овог дугорочног пројекта је да кроз информације и податке представи комплексност културних 
политика европских држава, односно концепте модела културних политика. 
84 Општи циљ програма је да створи оквир за размену и сарадњу између земаља југоисточне Европе како 
би се помогла транзиција у културним политикама ових земаља. Циљне групе су креатори културних 
политика, администратори на националним, регионалним и локалним нивоима, представници културног 
сектора – запослени, менаџери, истраживачи, као и цивилни сектор. 
85 Као што је на пример семинар „Приватизација или деетатизација националних културних институција“ 
организован у Будимпешти у јуну 2001. године или семинар „О културним индустријама и културној 
разноликости“ који је одржан у Софији у новембру исте године. Када је MOSAIC II био промовисан у 
јануару 2002. године, Србија је постала пуноправни учесник у програму. 
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приватно предузетнишво и иницијативу у култури, а подржаћемо и неговање културне 

баштине свих етничких заједница у Србији.“86 

Ново Министарство културе Коштуничине владе доноси нове приоритете које 

треба имплементирати у 2005. години, а који се знатно разликују од оних које је 

поставило претходно Министарство. Тако се међу новим приоритетима истичу: 

заштита српског језика; ћирилично писмо; заштита националног културног наслеђа, 

углавном сакралних објеката.87 Са променом власти и доласком новог кадра у 

Министарству културе, промењени су приоритети, а Србија се поново нашла по страни 

савремених токова. 

 

3.3. Нивои културне политике у Србији 

 

Посматрајући нивое државне управе са којих се води културна политика у 

периоду од 2000. до 2005. године, могу се издвојити следећи: федерални, републички, 

покрајински, градски и општински. На федералном нивоу, Министарство иностраних 

послова надлежно је за билатералну и мултилатералну сарадњу са међународним 

институцијама и страним владама. Министарство образовања и спорта одговорно је за 

уметничко образовање, обуку из менаџмента уметности, културне активности младих и 

студената, и институције. На републичком нивоу, Министарство културе и 

информисања је главно тело одговорно за политику и стратегије културног развоја. 

Детаљније, према члану 16. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 

27/02, 35/03, 19/04), Министарство културе обавља послове државне управе који се 

односе на: 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, дописништва и дописника у Републици 

                                                 
86 Из Експозеа Војислава Коштунице, мандатара за састав српске Владе 2004. године, 
www.arhiva.srbija.sr.gov.yu/vesti/2004-03/02 
87 Serbia and Montenegro, Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe, 6th edition, Council of 
Europe/ERICarts, 2005, 13. 
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Србији, регистрацију страних информативних установа и пружања 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 и 

друго. 

Такође, у надлежности Министарства су и 26 главних националних културних 

институција, правна питања из области културе, заштита културног наслеђа. Поред 

Министарства, у оквиру Скупштине Србије постоји скупштински одбор за културу и 

информисање. Сарадња између министарстава на републичком нивоу није 

институционализована и одвија се по потреби.88 

Покрајински ниво односи се на Аутономну покрајину Војводину и представља 

субрегионални ниво пошто је Војводина једини субрегион у Србији утемељен на 

посебном, тзв. Омнибус закону („Службени гласник РС“, број 6/02). На овом нивоу 

постоји Покрајински секретаријат за културу, образовање и науку као орган Изршног 

већа Аутономне Покрајине Војводине у чијој је надлежности култура. 

Градски ниво односи се на 4 града – Београд, Нови Сад, Крагујевац и Ниш. На 

овом нивоу Извршни одбор, односно касније Општинско веће, и Скупштина града су 

тела која доносе кључне одлуке у области културе. Они су главни партнери у развоју 

културне политике и омогућавању учешћа у културном животу укључујући одржавање 

диверсификоване мреже институција културе као што су: позоришта, библиотеке, 

музеји, и водећи рачуна о слободним уметницима. 

Што се тиче општинског нивоа, локална самоуправа је у надлежности да развија 

локалну културну политику како би подстакла партиципацију у културном животу, 

аматеризам и локалне институције културе и грађанске иницијативе. На овом нивоу, за 

надлежност у области културе задужени су, али не по правилу, секретаријати за 

друштвене делатности у оквиру чијих ингеренција се налазе образовање, наука и 

култура, а затим у оквиру Извршног одбора, односно Општинског већа, постоји, али не 

нужно, институција члана Већа задуженог за културу. 

 

Између Министарства, локалног нивоа власти - града/општине и институција, не 

постоје прецизни трипартитни или четворопартитни уговори којима се успостављају 

                                                 
88 Serbia and Montenegro, Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe, 6th edition, Council of 
Europe/ERICarts, 2005, 9. 
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односи за неки дужи период и који би тиме пружили и обезбедили стабилност и 

омогућили дугорочно планирање и развој институција или манифестација.89 

 

У Србији не постоји један јединствен и целовит модел културне политике, већ 

сваки ниво управљања гради свој модел, који се креће од етатистичког са елементима 

добре управе (формирање повремених комисија, организовање јавних дебата и сл), до 

централистичког демократског модела градске културне политике, у коме град не даје 

могућност децентрализованог територијалног одлучивања - нема преноса надлежности 

на општине, али је одлучивање пренето на Савет и стручне комисије у свим доменима у 

којима је потребна арбитража.90 

 

3.3.1. Локалне културне политике у Србији 

 

Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 9/02, 33/04, 135/04) 

омогућио је, мада не експлицитно, доношење стратегија развоја у Србији на локалном 

нивоу. У складу са њим, а синхроно градовима и општинама у окружењу, потекле су и 

прве локалне иницијативе у Србији за израду развојних планова и стратегија. У том 

контексту издвајају се: Крагујевац, Сомбор, Шабац, Ужице који су били обухваћени 

пројектом Први кораци према кооперацији и дијалогу у изградњи ефективних локалних 

културних политика у Србији.91 Резултат овог пројекта је израда стратешких планова 

развоја културе у поменутим срединама. Непостојање дефинисане националне 

стратегије приликом формулисања њихових локалних културних политика показало се 

као отежавајући, али не и ограничавајући фактор. Зато се може рећи да се у Србији 

кренуло са дефинисањем приоритета културне политке по принципу bottom-up. 

 

Иницијатива везана за формирање савета за културу која није успела на 

републичком нивоу, остварена је на локалном, градском и покрајинском нивоу. Савет 

за културу града Крагујевца основан фебруара 2002. године, окупио је угледне јавне 

                                                 
89 Милена Драгићевић Шешић, Делегирана контрола или делегирана одговорност, у: Модели и 
инструменти културне политике града Београда, 46. 
90 Исти, 42. 
91 Пројекат је завршен у децембру 2002. године чији је циљ био оснивање савета за културу и форума 
грађана као механизама за партиципацију породица стваралаца и публике у процесу доношења кључних 
одлука у области локалне културне политике. Овај и сличне пројекте подржала је Европска фондација за 
културу и ECUMEST фондација у Румунији, Бугарској, Македонији. 
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личности из области културе и уметности, представнике приватног сектора и локалних 

НВО-а.92 Резултат рада Савета је стратешки план развоја културе града за 2003. годину, 

донет у демократској јавној процедури чиме је Крагујевац демонстрирао своје 

капацитете за вођење градске културне политике и самостално планирање развојних 

стратегија града у области културе.93 

Такође, и у граду Нишу формиран је Савет за културу, марта 2003. године, са 

дужностима, које се тичу припреме конкурса и конкурсних материјала за финансирање 

пројеката из области културе, као и избор пројеката који ће се финансирати. Резултат 

рада овог Савета је израда студије са елементима за дефинисање културне политике 

града Ниша за период од 2004. до 2010. године.94 

На покрајинском нивоу, при Покрајинском секретаријату за образовање и 

културу Војводине основан је децембра 2005. године Савет за културу у циљу 

унапређења и развоја културно-уметничког стваралаштва Војводине, у чији састав су 

ушли представници: установа културе чији је оснивач Покрајина, САНУ, Војвођанске 

академије наука, Матице српске, националних савета националних мањина, струковних 

удружења, истакнути ствараоци у области културе и уметности.95 

 

3.4. Децентрализација 

 

Да би се Србија после промена 2000. године што пре вратила у друштвене, 

политичке и економске токове у циљу да постане демократска држава са развијеном 

тржишном економијом и вишим животним стандардом, било је неопходно да се изврше 

реформе основних и најважнијих институција Републике. У процесу транзиције 

економског, политичког и правног система ка ефективнијој и ефикаснијој 

институционалној структури, као посебно питање наметнула се и децентрализација 

власти као један од, додуше, многобројних приоритета у Републици Србији. Решење 

питања децентрализације власти важно је, јер је везано за изградњу основа државе по 

принципу субсидијарности, принципу који је афирмисао Уговоро из Маастрихта, а 

                                                 
92 Савет је имао статус повременог радног тела Извршног одбора града са задатком да прати ради и 
развој институција и делатности из области културе и предлаже Извршном одбору мере за побољшање 
квалитета програма и професионализације културне и уметничке делатности. 
93 Весна Ђукић Дојчиновић, нав. дело, 58. 
94 Прилози за дефинисање стратегије културног развоја града Ниша од 2004. до 2010. године, Савет за 
културу града Ниша, Извршни одбор Скупштине града Ниша, Ниш, 2004. 
95 www.dnevnik.co.yu/kultura/16.12.2005. 
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који предвиђа да доношење одлука треба да се одвија што је могуће ближе грађанину.96 

То имплицира знатно израженију улогу локалне самоуправе у државном уређењу 

земље, јер се полази од претпоставке да се на нижем нивоу власти може остварити 

много јача веза на релацији држава – грађанин и извршити ефикаснија реализација 

циљева који једни другима постављају. 

 

Процес децентрализације у нашој земљи требало је да отпочне најпре 

доношењем новог устава Србије, највишег државног акта, па потом и одговарајућих 

закона. Међутим, у периоду од 2000. до 2005. године, и поред најављивања, устав није 

донет, као ни закон о децентрализацији и закони који би омогућили њену 

имплементацију, јер представљају предуслов за извођење децентрализације, и 

регионализације, чиме би се дошло до нове поделе надлежности међу различитим 

нивоима власти, нпр. Република Србија - потенцијални региони - локална самоуправа. 

Тиме би се допринело изградњи демократске државе. 

Процес децентрализације у најширем политичком, економском и нормативном 

смислу има непосредне импликације и на културне системе. Тако се децентрализација 

сагледава као једно од најважнијих питања за културни развој, а коју су такође и земље 

из нашег окружења – Хрватска, Македонија, Бугарска, Словенија, дакле, са сличним 

транзиционим проблемима, истакле међу својим главним приоритетима. 

 

Што се тиче културног система наше земље, питања децентрализације 

одлучивања и децентрализације финансирања, два су кључна инструмента 

децентрализације културе. 

 

3.4.1. Децентрализација одлучивања 

 

Процес децентрализације културе започет је најпре разграничењем 

компетенција у односу републички - покрајински ниво, тако што је 2002. године донет 

Закон о утврђивању одређених надлежности Аутономне Покрајине, тзв. Омнибус 

                                                 
96 Ова препорука Савета Европе може бити примењена и на културну политику на начин, да само оне 
одлуке или иницијативе за које се сматра да су на националном нивоу, буду у надлежности 
министарстава културе, док би остале одлуке биле делегиране на регионалне и локалне администрације. 
Francois Matarasso и Charles Landry, Уравнотежење деловања: 21 стратешка дилема у културној 
политици, BalkanKult, Београд, 2003, 36. 
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закон („Службени гласник РС“, број 6/02).97 Међу ингеренцијама које је Војводина 

овим законом стекла нашле су се и оне које се тичу културног развоја. Иако овим 

законом није разрађен јасан систем разграничења компетенција између републичког и 

покрајинског нивоа одлучивања, стратешки су постављена два инструмента битна за 

процес децентрализације културе: децентрализација одлучивања и децентрализација 

финансирања. Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 9/02, 87/02, 

66/05) настављен је процес децентрализације културе преносом надлежности са 

републичког нивоа на ниво локалне самоуправе. Поменутим законима учињени су 

помаци у децентрализацији финансирања културе и одлучивања у култури. 

Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 9/02, 33/04, 135/04) 

значајна овлашћења поверена су општинама, мада се у њему не налази ни један став 

који се експлицитно односи на питања културе. Њиме се дефинишу права и обавезе 

јединица локалне самоуправе – градова, општина, њихово финансирање, итд., и дају 

овлашћења општинским телима и ближе одређују и дефинишу њихови међусобни 

односи. Закон о локалној самоуправи општинама даје право да аутономно управљају 

својим пословима који су од непосредног, заједничког и општег интереса за локално 

становништво и заправо охрабрује општине и градове да доносе сопствене развојне 

планове и стратегије. Законом је проширена надлежност општинске управе, омогућено 

је стварање посебних савета и других тела која треба да појачају учешће грађана и 

њихових удружења у раду локалних органа, чиме се промовише концепт 

партиципативности. Управо је децентрализација овлашћења један од важних принципа 

Савета Европе који ствара праве могућности стимулисања учешћа грађана. 

 

Иако је по важећем Закону о делатностима од општег интереса у области 

културе („Службени гласник РС“, бр. 49/92) изражена централизација по питањима 

одлучивања, тако што о свим питањима министар доноси одлуке, ипак се на државном 

нивоу размишљало о децентрализовању компетенција. Почетком 2003. године 

најављивало се формирање савета за културу који би се састојао од угледних људи из 

                                                 
97 Према Омнибус закону, у области културе АПВ је надлежна да преко својих органа, у складу са 
законом, обавља одређене послове у вези са заштитом културних добара (чл. 5), да врши инспекцијски 
надзор у области кинематографије (чл. 6), да врши оснивачка права у погледу именовања директора и 
чланова управног и надзорног одбора установа чији се рад, одржавање и програми финансирају у 
целости или већим делом из буџета АП (чл. 7), да одобрава оснивање задужбина, фондација и фондова на 
територији АПВ (чл. 8), да врши послове у вези са уређењем библиотечке делатности (чл. 9), да врши 
надзор над применом закона којим се уређује област самосталног обављања уметничке и друге 
делатности у области културе (чл. 10), и да врши надзор над законитошћу рада издавача и других 
организација које издају публикације (чл. 11). 
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свих области културе, а који би био у функцији саветодавног тела, дакле, у чијој 

надлежности не би било доношење одлука, које би пратило и оцењивало рад 

Министарства културе, локалних културних структура и институција културе. 

Министарство, би се, како је било предвиђено, владало према саветима ових стручњака. 

То значи да Министарство ипак не би делегирало одлучивање везано за културну 

политику, и тиме би задржало своју одговорност по свим питањима везаним за 

културу.98 

До формирања савета није дошло - трагични догађај из марта 2003. године 

утицали су да се прилике у земљи промене, и да дође до нових избора. Тако, у експозеу 

нови мандатар за председника Владе, Војислав Коштуница, марта 2004. године, 

говорећи о доношењу националне стратегија српске културе, помиње оснивање 

Националног савета за културу Србије, који ће бити састављен од најкомпетентнијих 

представника из свих области културе. Међутим, од тада, па до краја 2005. године, нити 

су донети приоритети, нити је формиран Савет, који је по свему судећи, такође требало 

да има само саветодавну функцију. 

Питање преношења надлежности у вези одлучивања, тражили су и представници 

културног сектора незадовољни положајем и стањем у култури. И учесници фокус 

група у Сомбору, Крагујевцу, Ужицу и Шапцу, оквиру пројекта Први кораци ка 

кооперацији и дијалогу у изградњи ефективних локалних културних политика,99 

мишељења су да држава и даље треба да издваја одређена средства из државног буџета 

и тиме покаже да културу препознаје као једно од националних питања, али да не 

располаже тим средствима директно, већ преко парадржавних тела, које би чинили 

људи, који су истовремено дистанцирани од политике, заинтересовани за културни 

развој, и компетентни да о културном развоју одлучују.100 

Како у посматраном периоду (2000-2005) нема преноса компетенција на 

стручна, независна тела, тако још увек говоримо о државном моделу културне политике 

у Србији. А да би се изашло из њега, за шта постоји потреба, потребно је на нивоу 

државе формирати стручни, политички независни савет који би имао одговорност за 

доношење одлука у области културног развоја, као што је случај са  земљама у нашем 

окружењу (Бугарска, Хрватска, Словенија).101 

                                                 
98 Више видети у: Весна Ђукић Дојчиновић, Транзиционе културне политике – конфузије и дилеме, 60. 
99 Пројекат је у оквиру програма Policies for Culture који финансира Европска фондација за културу. 
100 Весна Ђукић Дојчиновић, нав. дело, 60. 
101 У Хрватској је 2001. године донет Закон о културним вијећима којим се успоставља суодлучивање у 
култури што је кључно за питање децентрализације одлучивања. Културна вијећа оснивају се по 
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Што се тиче локалног нивоа, по истом принципу би требало да функционише 

преношење овлашћења, тако да се и нижи нивои власти децентрализују и пренесу 

одговорност за културни развој на тела састављена од стручњака и заинтересованих 

појединаца, који би се руководили првенствено интересом за развој културе, а не 

политичким интересом. 

 

Када говоримо о децентрализацији не можемо да пренебрегнемо изражен 

проблем у Србији, који се тиче метрополизације у култури, односно концентрације 

културних садржаја и културне понуде, поготово у престоници, Београду. Овом 

проблему, који мање средине осећају као знатан, треба посветити посебну пажњу, о 

чему су се изјасниле и сви испитаници у оквиру пројекта Први кораци ка кооперацији и 

дијалогу у изградњи ефективних локалних културних политика, укључујући и 

паланачке фокус групе, које су сагласне по овом питању. Децентрализација културе 

доприноси и подстиче културне различитости, па сходно томе децентрализација 

културних програма, односно деметрополизација би омогућила да се културни живот 

одвија и у мањим срединама, и њихово равноправно учешће у свеукупној друштвеној 

продукцији у смислу представљања културне продукције.102 

 

Децентрализација одлучивања, као један од главних инструмената 

децентрализације још увек није стратешки развијена у културном животу. Није 

постављен јасан систем разграничења компетенција између државног, регионалних, 

локалних и градских нивоа одлучивања, нити се оснивањем нових институција 

одлучивање пренело са политичког на експертски ниво, за шта се залаже културна 

јавност. Заједно са деметрополизацијом у култури, још увек се налази у сфери 

неиспуњених обећања демократске власти. Зато можемо говорити о томе да је у Србији 

извршена парцијална децентрализација, између осталог и због тога што је културна 

политика децентрализована само на једном делу територије Србије – АП Војводини. 

Међутим, сматра се да спровођење децентрализације до краја може довести до 

хаоса. Потреба да се успостави равнотежа између одговарања на локалне захтеве и 

                                                                                                                                                         
подручјима културног стваралаштва. Ингеренције вијећа крећу се од поделе средстава према културним 
корисницима, до утврђивања културних приоритета и предлагања програмских смерница. Радом 
културних вијећа у којима одлучују културни радници и уметници, на нов начин се уређују односи 
између државних тела и субјеката у култури у правцу аутономности културе. Бисерка Цвијетичанин, 
Праведније и рационалније, Зарез 84, www.zarez.hr/84 
102 Зелена књига о културним политикама локалних и регионалних власти у Европи, BalkanKult, Београд, 
2004, 5. 
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извесног степена шире координације доводи нас до идеје „средишта у 

децентрализованом доношењу одлуке“ на начин како то поставља H. T. Bourdillon.103 

„Грубо речено, у свакој земљи постоји тачка испод које се административно важне 

одлуке у чије доношење је укључена влада, а нарочито оне које подразумевају улагање 

владиног новца, не могу се пренети на друге. Исто тако постоји тачка изнад које 

појединац, у демографском и социолошком смислу, не може да свесно и ефикасно 

учествује у доношењу одлука“.104 

 

3.4.2. Фискална децентрализација 

 

Доношење закона о децентрализацији омогућило би стварање услова и за 

фискалну децентрализацију. Иако постоје и ставови који говоре против фискалне 

децентрализације, у случају Србије, фискална децентрализација се узима као позитиван 

фактор који доприноси стабилности државе и развоју демократије. Једно од објашњења 

појма фискалне децентрализације је да она подразумева деобу и/или пренос дела 

фискалног суверенитета и одлучивања по тим питањима са виших, на ниже нивое 

власти.105 Јачање финансијске самосталности локалне самоуправе представља 

предуслов брже демократизације и децентрализације државне власти, као и спровођење 

економских развојних процеса. Јачање локалне власти везано је за процес фискалне 

децентрализације и повећање удела локалних јавних прихода у укупним приходима 

државе. 

 

Процес фискалне, односно финансијске децентрализације омогућава остварење 

одређеног степена независности нижих нивоа власти у том домену. Под фискалном 

независношћу локалне самоуправе подразумевамо право да на својој територији уводи 

и наплаћује порезе, таксе, накнаде и друге облике фискалитета, док под појмом њене 

финансијске независности подразумевамо могућност да може самостално, из својих 

извора, да финансира расходе који проистичу из, уставом и законом утврђеног, 

изворног домена послова. 

                                                 
103 Стивен Менел, Културна политика у градовима, Завод за проучавање културног развитка, Београд, 
1982, 7. 
104 Исто. 
105 Саша Кристић, Изворни приходи у систему финансирања локалне самоуправе у Републици Србији, 
PALGO центар и Стална конференција градова и општина, Београд, 2006, 41-44. 



 51 

Локалне власти имају независност онолико колико не зависе од виших облика 

власти у процесу доношења политичких или других одлука. Фискална и политичка 

аутономија су у спрези – фискална је финансијски, материјални еквивалент степена 

политичке независности и мери се степеном учешћа локалних влада у укупним 

државним издацима једне земље.106 

Од фискалне децентрализације суштински зависи да ли ће општине/локалне 

самоуправе у Србији моћи да испољавају своје надлежности које су им дате Законом о 

локалној самоуправи. Локална самоуправа мора имати на располагању одређене изворе 

и обим средстава који ће бити довољан за финансирање вршења задатака и функција 

које јој припадају у друштвено-политичкој констелацији односа унутар државног 

уређења земље. Управо је овај закон тренутно кључни законски оквир који регулише 

рад локалних органа, као и статути општина донети у складу са овим законом. 

Приходи јединица локалне самоуправе су ближе уређени Законом о јавним 

приходима и јавним расходима (ЗЈПЈР) („Службени гласник РС“, бр. 33/04) који 

представља основни и једини порески закон којим се одређује припадност јавних 

прихода. Закон о локалној самоуправи ближе уређује поставке које су дате у ЗЈПЈР-у. 

Утврђивањем категорије изворних прихода, јединицама локалне самоуправе омогућено 

је да, у зависности од своје финансијске снаге, односно фискалног капацитета, могу 

самосталним увођењем пореских, али и остваривањем непореских облика јавних 

прихода, финансирати изворни делокруг јавних послова.107 То се односи и на област 

културе која припада изворном делокругу локалне самоуправе. 

Извршење свог изворног делокруга послова локална самоуправа треба да 

финансира сопственим изворима прихода.108 Без средстава којим може слободно 

располагати и без права да се води одређени вид локалне фискалне политике, тешко да 

се може говорити о реализовању идеје и концепта остваривања права на локалну 

                                                 
106 Фискална аутономија зависи од многих фактора, као што су: историја и традиција, тип политичког и 
изборног система, географска својства територије, величина популације и др. Мирослав Прокопијевић, 
Фискална независност локалних заједница, у: Иницијативе за фискалну децентрализацију – прилози за 
конференцију, приредили Божидар Раичевић и Гордана Илић-Попов, Magna Agenda, Београд, 2002, 47. 
107 У овом сегменту фискалног система Републике Србије примењен је модел вертикалне расподеле 
прихода по систему властитих прихода у варијанти везаног опорезивања: фискални облици изворних 
прихода локалних власти су претходно уведени републичким законом, односно унапред утврђени од 
стране централног нивоа власти, док је одређивање њихових пореских основица, пореских стопа и 
ослобађања у надлежности јединица локалне самоуправе. Саша Кристић, нав. дело, 62. 
108 Јединице локалне самоуправе финансирају се из изворних и уступљених прихода, као и из 
трансферних средстава буџета Републике. Укупан износ трансферних средстава се састоји из два дела – 
дела намењеног за покриће недостајућих средстава уступљених прихода због измене пореских прописа и 
дела који се утврђује по основу посебних критеријума. Исти, 61-64. 
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самоуправу.109 Постојање финансијске зависности од централног нивоа власти ремети 

оквир политичких и правних слобода локалне самоуправе и чини их само декларативно 

датим, па је њено право на остваривање и самосталност доведено у питање, па чак и 

угрожено.110 

У виду промена које су извршене од 2002. године, важно је истаћи да су нова 

законска решења и дефинисање извора финансирања јединица локалне самоуправе, 

међу којима се посебно утврђује постојање њихових изворних, односно властитих 

прихода, у складу са чланом 9. Европске повеље о локалној самоуправи. У ставу 1. овог 

члана стоји: „Локалне власти ће, у складу са економском политиком земље, имати 

право на одговарајуће сопствене изворе финансирања, којима ће располагати слободно, 

у оквиру својих овлашћења.“ Такође, у ставу 3. овог члана гласи: „Најмање један део 

средстава локалних власти ће потицати од локалних такси и накнада за које локалне 

власти, у мери утврђеној статутом, имају право да утврђују стопе.“111 Ради заштите 

идеје остваривања права на локалну самоуправу и успостављања њене самосталности, у 

Европској повељи о локалној самоуправи изнети су принципи њеног финансирања. Они 

треба да представљају идеју водиљу, као и приступ при решавању проблема 

финансирања локалних самоуправа, што би требало да омогући реализацију њеног 

свеобухватног развоја и просперитета. 

Што се тиче односа републичког и локалног нивоа по питању расподеле 

средстава, Законом о расподели трансферних средстава из буџета Републике Србије и 

учешћу општина, градова и града Београда у порезу на зараде („Службени гласник 

РС“, бр. 135/04) уређује се расподела трансферних средстава која се из буџета 

Републике Србије преносе буџетима општина и градова и утврђује учешће општина и 

градова у порезу на зараде. Трансферна средства утврђују се Законом о буџету 

Републике Србије за сваку годину у одређеном износу, и сагласно одредбама члана 99. 

Закона о локалној самоуправи, расподељују се општинама и градовима у одређеним 

износима. Трансферна средства преносе се општинама и градовима у периоду од 15. до 

25. у месецу за текући месец, у висини једне дванаестине предвиђеног износа. 

У току 2002. године је доношењем неколико кључних прописа заокружена 

системска целина којом се регулише финансирање и буџетирање на нивоу локалне 

самоуправе, и то су следећи прописи: 1) Закон о јавним приходима и јавним расходима, 

                                                 
109 Исти, 74. 
110 Исто. 
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2) Закон о локалној самоуправи, 3) Закон о буџетском систему, 4) Закон о јавним 

набавкама, 5) Закон о приватизацији, 6) Закон о концесијама, 7) Закон о донацијама и 

хуманитарној помоћи, и 8) Правилник о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем. 

Сматра се да је проблем обезбеђења сопствених прихода локалних самоуправа 

један од теже решивих проблема у области јавних финансија, пошто треба имати у виду 

да је статус локалне самоуправе резултат уставно-правног корпуса закона, чије су битне 

одлике постојање тенденције сталности и дугорочности њихових решења, а локални 

јавни приходи представљају део корпуса фискалне и економске политике, чији су 

циљеви, концепт и интенције постављени на другачијој равни.112 

 

Са процесом децентрализације локалне самоуправе добијају веће ингеренције, 

које се, између осталих односе и на културу, односно локалну културну политику. 

Управо је за локални ниво културне политике необично важно питање 

децентрализације у контексту надлежности локалних самоуправа у доменима 

управљања сопственим финансијама и самосталности у доношењу одлука. Ипак је још 

увек изражен велики утицај централне власти на распоређивање прихода и одређивање 

заједничких критеријума у области зарада у култури. 

 

Како у посматраном периоду до 2005. године није донет нови устав113, закон о 

децентрализацији и други подзаконски акти, а услов за спровођење децентрализације 

јесте правни оквир, не може се говорити о потпуном, већ о парцијалном спровођењу 

децентрализације, што доноси и делимичне резултате. Пошто се питање практичне 

децентрализације највише своди на правни оквир, а он није потпун, може се закључити 

да децентрализација није стварно стратешко опредељење државне администрације, ни 

законодавне, ни извршне власти. 

                                                                                                                                                         
111 Наведено по: Саша Кристић, Изворни приходи у систему финансирања локалне самоуправе у 
Републици Србији, PALGO центар и Стална конференција градова и општина, Београд, 2006, 62. 
112 Исто. 
113 Устав Србије који је у посматраном периоду на снази је Устав из 1990. године! 
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ПРЕГЛЕД ИНСТРУМЕНАТА КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ У 

СРБИЈИ 

 

4.1. Законодавни оквир 

 

После 2000. године као један од првих задатака нових власти био је 

успостављање законодавног оквира на свим пољима, почевши од доношења новог 

устава, најзначајнијег правног документа једне државе. Међутим, за пет година од 

промена, не само да није донет најзначајнији државни правни документ, већ није донет 

ниједан закон у области културе, а такође не постоји ни системски закон о култури у 

Србији. То представља важан показатељ колико политичке партије на власти придају 

значај култури, и како је култура понајмање приоритет у друштву. 

Међутим, без правног оквира којим би били дефинисани територијална 

организација земље, питања својине, приватизација, порези и сл., појединачни, 

системски закони, па тако и они у култури не би били целисходни. И поред апела 

културне јавности, (Извршни одбор ICOM-а за Србију и Црну Гору,114 запослени у 

Српском народном позоришту у Новом Саду,115 само су неки од примера) да се почне са 

доношењем законске регулативе у области културе, после 2000. године радило се само 

на нацртима закона из области културе. То значи да је у посматраном периоду (2000-

2005) законодавство из области културе у Србији још увек базирано на законима из 90-

тих година ХХ века, и то: 

• Закон о делатностима од општег интереса у области културе (1992) 

• Закон о културним добрима (1994) 

• Закон о ауторским правима (1998/2004) 

• Закон о кинематографији (1991/1994) 

• Закон о издавању публикација (1991/1994/2004116) 

• Закон о библиотечкој делатности (1994) 

• Закон о задужбинама, фондацијама и фондовима (1998) 

                                                 
114 www.danas.co.yu/20041227/kultura 
115 www.danas.co.yu/20041215/kultura 
116 Закон о измени Закона о издавању публикација („Службени гласни РС“, бр. 135/04) 

http://www.parlament.sr.gov.yu/content/cir/akta/akta_detalji.asp?Id=192&t=Z


 55 

• Закон о самосталном обављању уметничке или друге делатности у области 

културе (1993/1998) 

 

Законом о делатностима од општег интереса у области културе („Службени 

гласник РС“, бр. 49/92) утврђује се општи интерес у области културе за чије се 

остваривање средства обезбеђују у буџету Републике Србије, као и потребе у области 

културе за које се средства обезбеђују у буџету општине, односно града (члан 1). 

Чланом 2. дефинише се општи интерес у области културе, а чланови од 3. до 8. 

дефинишу надлежности Министарства за културу и Владе Републике Србије: министар 

културе утврђује који ће се програми, односно делови програма финансирати 

средствима буџета Републике и одлучује о висини средстава за остваривање општег 

интереса у области културе (члан 4); министар културе утврђује ближе критеријуме на 

основу којих се утврђују средства за финансирање рада, одржавање, извођење 

програма, односно делова програма (члан 5); Министарство културе даје сагласност на 

опште акте о начину обављања делатности, броју и структури запослених на 

остваривању делатности установа културе које остварују општи интерес; Влада 

Републике Србије врши оснивачка права у погледу именовања директора и чланова 

управног и надзорног одбора чији се рад, одржавање и програми финансирају у целости 

или већим делом из буџета Републике Србије (члан 7). 

Члановима од 10. до 13. дефинишу се потребе у области културе за чије се 

остваривање обезбеђују средства у буџету општине/града, као и надлежности оснивача 

на градском и општинском нивоу, по аналогијама са надлежностима Министарства 

културе. 

Што се тиче локалних културних потенцијала од значаја за општину, они се 

према овом закону финансирају из буџета општине, али и од средстава самодоприноса, 

легата, поклона и уступања ауторских права (члан 10). Закон прецизира да се ова 

одредба односи на заштиту значајних културних добара, библиотечку делатност и 

уметничко стваралаштво, међународну културну сарадњу, изградњу, реконструкцију и 

одржавање објеката за културу, рад установа културе од значаја за општину, 

манифестације, јубилеје, итд.117 

 

                                                 
117 На овај закон постоје примедбе које су изнете у нацрту новог закона којим би се изменило и сам назив 
закона (Закон о јавном интересу у култури). Наведено по: Весна Ђукић Дојчиновић, Транзиционе 
културне политике – конфузије и дилеме, Задужбина Андрејевић, Београд, 2003, 83. 
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Законом о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94) уређује се 

систем заштите и коришћења културних добара и утврђују услови за обављање 

делатности заштите културних добара (члан 1). На основу члана 70. овог закона, 

установама заштите културних добара припадају: музеји, архиви, и библиотеке које се 

баве заштитом ретке књиге. Тако су овим законом прецизније регулисане основне 

делатности поменутих установа, и то члановима од 74. до 77. Бројним посебним 

декретима и регулацијама су даље обухваћена правила о томе како се води инвентар, 

валоризује и врши категоризација културног наслеђа, и одређују одговорности архива, 

музеја, филмских архива и библиотека.118 

Појединачним законом једино је регулисана делатност библиотека119, док су 

остале институције културе - музеји, архиви и позоришта, без законских регулатива.120 

Иако библиотеке имају свој закон, он је застарео и непходно га је реформисати у складу 

са захтевима савременог тренутка. 
  

Индиректан утицај на културу има и Закон о буџетском систему Републике 

Србије („Службени гласник РС“, бр. 9/02, 87/02, 66/05). Њиме се уређује планирање, 

припрема и доношење буџета Републике Србије као и буџета територијалних 

                                                 
118 Члан 2. овог закона дефинише културна добра - ствари и творевине материјалне и духовне културе од 
општег интереса које уживају посебну заштиту утврђену овим законом. У зависности од физичких, 
уметничих, културних и историјских својстава, у културна добра се убрајају: споменици културе, 
просторне културно-историјске целине, археолошка налазишта и знаменита места – непокретна културна 
добра; уметничко-историјска дела, архивска грађа, филмска грађа и стара и ретка књига – покретна 
културна добра. У зависности од свог значаја, културна добра се разврставају у три категорије: 1) 
културна добра, 2) културна добра од великог значаја, и 3) културна добра од изузетног значаја. 
Културним добром може се утврдити и збирка или фонд покретних културних добара ако представљају 
целину, а такође и заштићена околина непокретног културног добра ужива заштиту као и културно добро 
(члан 3). Заштита и коришћење културних добара остварују се обављањем делатности заштите 
културних добара, управноправним мерама и другим мерама прописаним овим законом, као и мерама 
које се утврде на основу овог закона. Заштита непокретних културних добара и њихове заштићене 
околине, односно добара која уживају претходну заштиту обезбеђује се и на основу прописа о планирању 
и уређењу простора, изградњи објеката и заштити животне средине. Кад су у питању непокретна 
културна добра и њихова заштита, обезбеђује се и прописима о планирању и уређењу простора и 
изградњи објеката (видети у: Закон о планирању и уређењу простора и изградњи простора и насеља, 
„Службени гласник“ СРС, бр. 44/89; Закон о изградњи објеката 44/95, 24/96; Закон о националним 
парковима (39/93, 44/93, 53/93, 67/93, 48/94). Амбијент и амбијентална целина нису ни врста културних 
добара нити својство било које врсте непокретног културног добра. Но, они могу бити предмет заштите 
по прописима који се односе на материју у коју по својој природи и својствима спадају. 
119 Закон о библиотечкој делатности (1994) дефинише типове библиотека (национална, регионална, 
општинска као део једне мреже, универзитетска, библиотеке на факултетима као део друге мреже), као и 
одговорности националне и регионалних библиотека на својим територијама. Ради се нацрт новог закона 
о библиотекама који ће да класификује и реорганизује јавне библиотеке према стандардима UNESCO-а, 
и да обезбеди правне провизије за унапређење активности, посебно у контексту електронског 
издаваштва, дигитализације и умрежавања. 
120 Претходно Министарство културе је иницирало нацрт Закона о архивима, нацрт Закона о музејима и 
предлог Закона о позориштима. 
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аутономија и локалних самоуправа, што се дакле технички одражава и на финансирање 

у култури, али с тим у вези, треба истаћи да заправо не постоје адекватни подзаконски 

акти којима се прецизније уређује финансирање културе. 

Још један закон који има индиректан утицај на културу јесте Закон о 

удруживању грађана у удружења, друштвене организације и политичке организације 

који се оснивају на територији СФРЈ („Службени лист СФРЈ“, бр. 42/90), на основу 

кога се региструју удружења грађана која могу да имају различита поља делатности, па 

тако и културу. Будући да је овај закон донет још 1990. године, застарео је, па према 

томе неадекватан и органичава рад удружења. Иако су различити типови удружења, 

односно НВО-а значајно допринели променама које су се одриграле 2000. године у 

Србији, закон који би на адекватан начин регулисао њихов статус и делокруг и после 

пет година од демократских промена није донет. Дакле, постоји потреба за доношењем 

новог, одговарајућег савременог закона и у овој области. 

 

Управо законски оквир представља полазиште за спровођење транзиције и 

структуралне реформе у култури. Законом о делатностима од општег интереса 

уређује се најопштије, само у начелу, систем културе, то јест односи у култури, што би 

можда и било довољно да постоје одговарајућа подзаконска акта који га разрађују у 

појединостима. Међутим, овај закон с почетка 90-тих година прошлог века, како је већ 

истакнуто, показује изразиту централизацију одлучивања (министар о свему одлучује!), 

и тако нуди један по свему судећи превазиђен и недорађен модел културе, својствен 

недемократским политичким режимима. Тиме законодавство у култури уопште не 

кореспондира са актуелним трендом децентрализације без којег она не може да се 

имплементира у пракси. Непостојање адекватног законског оквира, који представља 

један од основних инструмената културне политике, проблем директно преноси на 

локални ниво и само још отежава ионако тешку ситуацију у којој се налази култура и 

њене институције. 

 

4.2. Финансирање културе 

 

У савременој економији израз финансирање културе подразумева обезбеђивање 

новчаних средстава за покривање материјалних трошкова и личних доходака 
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запослених у сектору културе. Сходно друштвном уређењу, могу се разликовати три 

типа финансирања културе, а то су: тржишни, буџетски и мешовити. Први је везан за 

капиталистичке системе, а други за етатистичке друштвене системе. Основне 

карактеристике су да је први по карактеру изразито децентралистички, и сходно томе 

прилагодљив локалним условима, док је други потпуно централистички, везан за 

државу и намеће подједнака решења, без обзира на локалне специфичности, а средства 

за финансирање се добијају независно од оствареног успеха код публике. Трећи тип 

настоји да помири ова два, тако што ће превазићи њихове недостатке и искористити све 

погодности.121 

 

Како је у Србији још увек на снази државни модел културне политике, тако је на 

снази и буџетско финансирање културе. Кретање Србијe према тржишној привреди и 

ширим европским интеграцијама, значи да су промене неминовне и у начину 

финансирања културе. 

Држава више није у могућности да финансира културну продукцију у 

институционалном сектору у потпуности као што је то чинила посредством СИЗ-ова у 

култури који су постојали до краја 80-тих година ХХ века. Доношењем Закона о 

делатностима од општег интереса у области културе (1992) престали су да постоје 

фондови за финансирање културе који су основани 1990. године, наследивши 

некадашње СИЗ-ове, финансирање је пренето на републички ниво за остваривање 

општег интереса у области културе, а за потребе у области културе, на градски и 

општински буџет.122 

Септембра 2001. године уведен је нови буџетски систем заснован на 

међународно прихваћеним статистичким кодовима који омогућава јавном сектору да 

формулише и врши контролу свих јавних трошкова на један нови начин. Овај нови 

систем је Министарству културе и институцијама културе наметнуо нову „филозофију“ 

јавног финансирања. У исто време, нови систем Србији пружа могућност да успостави 

компаративни систем што ће бити од велике помоћи Министарству да анализира и 

формулише нове методе и инструменте културне политике које се тичу јавног 

финансирања.123 

                                                 
121 Више видети у: Милена Драгићевић Шешић и Бранимир Стојковић, Култура, менаџмент, анимација, 
маркетинг, 212-213. 
122 Весна Ђукић Дојчиновић, нав.дело, 87. 
123 Међутим, статистички систем који је на снази у Србији не даје потпуну слику о томе колико држава 
заправо троши на културу. Средства која се додељују бројним институцијама културе су распоређена у 



 59 

Градске и општинске институције чине највећу мрежу институција културе у 

Србији. Њихов основни извор финансирања се налази у буџету једног града, односно 

општине, чак и у оним случајевима када активности одређене институције покривају 

територију неколико суседних општина.124 

Управо финансирање из више извора, нпр. финансирање засновано на 

различитим продајним и другим активностима прикупљања средстава из различитих 

извора (fundraising), као и из јавних фондова, очекује се да постане прихватљива норма 

за већину културних институција. Такође, очекује се, да као и у другим развијеним 

земљама које представљају узоре, дође до развоја нових механизама финансирања, који 

ће кроз спонзорство укључити и приватни сектор, и где ће велики број независних 

фондова и фондација одиграти значајну улогу у финансирању. Са побољшањем 

економске ситуације и са порастом стандарда становништва очекује се да и сами 

грађани буду мотивисани да као појединци дају добровољне прилоге, у готовини или 

неком другом облику, и тако помогну институције културе. За успостављање чвшрћих 

веза између пословног и културног сектора необично је вежна потпора законских, 

пореских и административних мера које иду у корист спонзорства, и других 

делотворних механизама којима ће се промовисати идеја спонзорства у култури.125 

Како би се стимулисала улагања у културу, Министарство културе Републике 

Србије је фебруара 2002. године донело Правилник о улагањима у области културе која 

се признају као расходи („Службени гласник РС“, бр. 9/02) којим се предвиђају пореске 

олакшице за спонозорска и донаторска улагања у културу у износу највише до 1,5% од 

укупног прихода.126 О примени овог правилника још увек немамо података, осим тог да 

                                                                                                                                                         
буџете различитих министарстава, као што су Министарство за образовање и спорт (уметничко 
образовање, студентски кутлурни центри), Министарство иностраних послова (међународна културна 
сарадња), Министарство науке и технологије (истраживање на пољу уметности и културе), и посебна 
буџетска линија која покрива трошкове САНУ. Видети у: Serbia, Compendium of Cultural Policies and 
Trends in Europe, 6th edition, Council of Europe/ERICarts, 2005, 29. 
124 Један од примера је Градски музеј у Крагујевцу који се финансира само из буџета града, а покрива 
територију неколико општина. 
125 У Хрватској су нпр. донесени закони о пореским олакшицама и ослобађању од пореза на добит који 
иду у правцу подстицања улагања приватног сектора у културне активности. Бисерка Цвјетичанин, 
Култура на тржишту, Зарез 83, www.zarez.hr/83 
126 1) стварање, проучавање и очување културних вредности; 2) неговање, очување и обогаћивање 
културно-историјског наслеђа; 3) стварање услова за обављање и развој културних делатости; 4) 
подстицање међународне културне делатности и сарадње; 5) подстицање едукације у области културе; 6) 
подстицање научних истраживања у области културе; 7) стимулисање младих талената у области 
културног стваралаштва. Према члану 4. овог правилника, таква улагања која се врше у установе 
културе, уметничка удружења, факултете, академије, уметничке школе и друга домаћа правна лица, 
представљају издатке који се признају као расход уколико су уложена у инвестиције намењене 
реконструкцији постојећих и изградњи нових објеката културе, програмске активности, продукцију и 
опрему која служи за обављање делатности културе и уметности. 
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на почетку његове примене пословна предузећа нису биле упознате са његовим 

постојењем.127 

 

У Србији преовлађује институционално финансирање, док се финансирање 

према конкурсима ређе користи у пракси. Управо финансирање путем конкурса 

представља допринос демократским процедурама одлучивања, иако се доста 

самокритично наводи да је у другим областима финансијска подршка још увек у 

ингеренцији само министра културе и његових помоћника, због чега је у области 

културне политике у Србији на делу својеврсна комбинација етатистичко-демократског 

модела.128 Због тога, неопходно је да се пажња усмери ка увођењу овакве врсте 

финансирања у праксу, како би сам механизам финансирања постао транспарентан 

чему се доприноси развоју демократског друштва. 

Уметничке институције понекад и више од осталих организација у друштву 

реагују на промене, и зато им је доста тешко да се у периоду транзиције носе са новом 

ситуацијом која захтева нове методе управљања и финансирања. Навикнуте на 

етатистички систем финансирања, традиционалну зависност искључиво од државе, 

институције су се суочиле са великим проблемом, јер се испоставља да не могу да 

адекватно одговоре захтеву мешовитог финансирања који се пред њих поставља. У 

томе отежавајућу околност представља недостатак адекватне обуке и знања о томе како 

користити ову нову независност, која истовремено носи и ризике, и добити. 

 

4.3. Стратешко планирање развоја 

 

Иистраживање које су спровели Завод за проучавање културног развитка и 

Универзитет уметности у Београду Културна политика Србије 1989/2001. 

идентификовало је бројне проблеме у развоју културне политике у Србији. Ово 

истраживање је, између осталог, показало одсуство општег концепта или стратегије у 

култури у виду експлицитно формулисаних циљева и стратегија културне политике, и 

                                                                                                                                                         
Правилник је још увек на снази, али је у међувремену, тачније 2004. године донет Закон о порезу на 
додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/04, 61/05). Закон о ПДВ-у преклопио је овај правилник 
што је могло да делује дестимулативно. Како се то даље одразило излази из посматраног периода, и 
свакако заслужује посебну анализу. 
127 Више видети у: Весна Ђукић Дојчиновић, нав. дело, 86. 
128 National Cultural Policy Review, Republic of Serbia, Ministry of culture and information, working paper, 
July 2002. 
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то на свим нивоима управљања, од националног, градског и општинског, па све до 

институционалног.129 

Србија и после пет година од промена 2000. године још увек нема дефинисане 

националне приоритете у области културног развоја. Међутим, без тога није могуће 

реформисати културни систем, за чим постоји велика потреба. Непримењивање 

стратешког планирања ни на једном нивоу представља чист парадокс, јер је планирање 

као инструмент економског и друштвеног развоја, како смо већ навели, коришћен у 

социјалистичким друштвеним системима, много раније него што је ушао у праксу 

држава које данас припадају најразвијенијим. 

Истраживање Културна политика Србије 1989/2001. је показало још и то, да се 

мишљења испитаника разликују по питању са ког нивоа треба да потекну иницијативе 

за дефинисање приоритета и стратешког развоја културе - да ли треба кренути „одоздо“ 

(bottom-up) или „одозго“ (top-down).130 Ипак, реализација пројекта Први кораци према 

кооперацији и дијалогу у изградњи ефективних локалних културних политика у Србији 

показала је да мање средине/градови могу боље да сагледају своје капацитете и 

потенцијале, па самим тим и одреде приоритете, него што то може да учини држава. 

Истраживање Културна политика Србије1989/2001. показало је да се културна 

политика на републичком и државном нивоу не води међуресорно, што се коси са 

савременим приступом културној политици као транссекторској делатности. Културна 

политика, по својој природи задире у многе области, и не сме да остане затоврена 

унутар једног ресора. 

Дакле, планирање у култури захтева стратешки и интегрисани приступ, 

употребу и искоришћење културних ресурса који се стављају у функцију развоја једне 

заједнице. Интегрисани приступ се огледа у томе што планирање у култури треба да 

представља део шире стратегије развоја једне заједнице, повезујући на тај начин 

културу са различитим областима. 

                                                 
129 Више видети у: Весна Ђукић Дојчиновић, Културна политика Србије 1989/2001., Завод за проучавање 
културног развитка, Београд, 2002. 
130 О различитим ставовима, више видети у: Весна Ђукић Дојчиновић, Транзиционе културне политике – 
конфузије и дилеме, Задужбина Андрејевић, Београд, 2003, 76-79. По питању стратешког планирања др 
Весна Ђукић Дојчиновић закључује: „Србија се у области стратешког планирања развоја културе 
суочила са проблемом који би се мога артикулисати на следећи начин – потребно је да постоје 
национални програм и стратегија који дефинишу краткорочне и дугорочне приоритете у области 
културе“. Решење је, по њеном мишљењу, у децентрализацији која не би била спроведена до краја, већ 
би држава морала да задржи надлежности које испољава и кроз доношење националног програма развоја 
културе, а не само кроз издвајање буџетских средстава и законског оквира који омогућавају развој 
културе. Исти, 79. 
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Поготово је важно да су грађани укључени у конкретно креирање културног 

развоја. У том случају грађани се налазе у двострукој улози, они су и субјекти, и 

објекти у процесу планирања.131 Културни ресурси могу бити различити, могу се 

односити како на културно наслеђе, тако и на неке свакодневне вредности. Планирање 

у култури би с тога требало да обухвати и стратегију у домену културног туризма, 

развоја културних индустрија, планирања провођења/упражњавања слободног времена, 

итд.132 То управо одговара оној широј, свеобухватнијој дефиницији културе, дакле 

антрополошком концепту културе. 

 

4.4. Кадровска политика 

 

Кадровска политика односи се на политику запошљавања и ангажовања радника 

у институционалном сектору културе, и постављање њихових управних структура, 

дакле људи који се налазе у управним и надзорним одборима. Каква је ситуација у 

Србији по питању кадровске политике можемо да закључимо на основу података 

којима располажемо. 

Број стално запослених у културном сектору Србије 2005. године износио је 

11.061, док за њихову образовну структуру из тог времена немамо податке.133 Најновији 

подаци Завода за статистику говоре да је 10.860 стално запослених у културном 

сектору Србије. Највећи проценат запослених налази се у домену извођачких 

уметности (40,18%), затим у библиотекама (24,55%), музејима (14,42%), заводима за 

заштиту споменика културе (10,31%), архивима (5,33%), итд. Питање запошљавања 

није на дневном реду Министарства културе, осим ако се изузме покушај да се 

трансформишу и реорганизују главне културне институције и подмлади кадар.134 

Што се тиче квалификационе структуре, према подацима до којих се дошло 

путем пројекта Геокултурна карта Србије који је реализовао Завод за проучавање 

културног развитка, показало се да ситуација није задовољавајућа у погледу 

                                                 
131 Jordi Pascual i Ruiz, Sanjin Dragojevic and Philipp Dietachmair, Guide to Citizen Participation in Local 
Cultural Development for European Cities, 22. 
132 Colin Mercer, Towards an Architecture of Governance for Participatory Cultural Policy Making, in: Active 
Citizens – Local Cultures – European Politics: Barcelona Working Meeting, 22 September 2006. 
133 Serbia and Montenegro, Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe, Council of 
Europe/ERICarts, 6th edition, 2005, 19. 
134 Serbia and Montenegro, Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe, Council of 
Europe/ERICarts, 8th edition, 2007, 24. Иако овај документ потиче из 2007. године и излази из периода 
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квалификационе структуре кадрова у Србији. Разлог томе је што највећи број 

запослених у култури има основну и средњу стручну спрему.135 

На основу Информације о структури запослених у 2006. години у установама 

културе чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина Покрајинског секретаријата за 

образовање и културу, сазнајемо да у Војводини 1,35% чине доктори наука, 1,68% су 

магистри наука, 50,51% има високу стручну спрему, 5,39% вишу стручну спрему, 

34,01% су радници са средњом стручном спремом, а 7,07% има основну школу.136 

Подаци којима располажемо за град Ниш показују да високу стручну спрему 

има 37,3%, вишу 10,9%, 45,5% средњу, и 6,3% основну школу.137 Таква квалификациона 

структура је готово иста као структура запослених у институцијама културе у 

Београду.138 

Што се тиче полне структуре кадрова, у Србији се родној равноправности не 

придаје посебна пажња у оквиру дебата поводом културне политике. Али, како родна 

равноправност у свету добија све више на значају, тако ће се и код нас неминовно 

поставити питање учешћа и заступљености жена, поготово на руководећим местима. 

Од Другог светског рата па наовамо, у Србији су у културном сектору жене 

заступљеније од мушкараца, али само 30% њих налази се на руководећим позицијама. 

С друге стране, неколико жена је на кључним позицијама у култури - потпредседница 

министра за културу, а неколико националних институција, као што су: Народни музеј, 

Музеј примењене уметности и Музеј савремене уметности, на челу својих установа 

имају жене.139 

Процењујући кадровску политику која се води на свим нивоима власти, као и 

критеријуме за именовање директора у установама културе и чланова управних и 

надзорних одбора, учесници фокус група у свих пет градова укључујући и Београд 

обухваћени пројектом Први кораци према кооперацији и дијалогу у изградњи 

ефективних локалних културних политика у Србији закључили су да је од пресудног 

                                                                                                                                                         
који је обухваћен овим радом, сматрамо да је било неопходно навести ове податке који су важни за 
сагледавања укупне кадровске структуре у културном сектору Србије. 
135 Резултат пројекта Геокултурна карта Србије је интегрална база података о културним институцијама 
Србије објединила је опште заједничке карактеристике различитих врста институција и специфична 
обележја сваке од њих. www.zaprokul.org.yu/projekti 
136 Сматрамо да је важно навести ове податке ради што бољег увида у постојеће стање кадровске 
политике у Србији, и да чињеница што се подаци налазе у документу који само годину дана излази из 
посматраног периода, није могла у већој мери утицати на донете закључке. 
137 Прилози за дефинисање стратегије културног развоја града Ниша од 2004. до 2010. године, 44. 
138 Весна Ђукић Дојчиновић, Културна политика Србије 1989/2001., www.zaprokul.org.yu/istraživanja 
139 Serbia and Montenegro, Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe, Council of 
Europe/ERICarts, 8th edition, 2007, 15. 
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значаја страначка припадност, а да је стручност у другом плану. Испоставља се да 

критеријуми именовања директора и чланова управних одбора не постоје, да се притом 

не користи институција јавног конкурса, а да је страначка припадност испред 

стручности.140 

У Извештају експерата који се тиче културне политике у Србији из 2003. године 

у оквиру MOSAIC пројекта Савета Европе, истиче се да постављање чланова Управних 

одбора од стране владе као и постављање виших службеника на републичком, 

покрајинском или локалном нивоу јесте метод који се напушта у корист јавних 

конкурса и транспарентних процедура избора.141 Међутим, стара пракса је још увек 

присутна, штавише доминантна, и врло тешко се напушта. У принципу, чланови 

управних одбора установа културе на свим нивоима власти би требало да тај посао 

обављају у своје лично име и на добровољној основи, а требало би да имају и 

могућност усавршавања као вид подршке за обављање своје дужности. 

Подаци који говоре о томе да највећи проценат запослених има средњу стручну 

спрему, изузимајући Војводину која по том питању боље стоји од осталог дела Србије, 

и да се директори постављају без јавних конкурса, а управни одбори на основу 

политичке припадности, показују да ситуација није у интересу струке, и сектора 

културе у целини. То указује на неопходност спровођења реформе и реструктурирања 

кадровског потенцијала, и креирања стратегије која би се посебно бавила кадровским 

питањем. Таквом једном стратегијом било би обухваћено стварање посебног програма 

доедукације и реедукације којим би могле бити установљене краткорочне и дугорочне 

потребе установа, града, региона и државе. Међутим саме установе морају бити свесне 

и спремне да инвестирају у своје кадрове, и обезбеде средства у ту сврху.142 

Повољност представља чињеница то што постоје институције као што је Центар 

за професионални развој и консалтинг у култури Универзитета уметности у Београду, 

који се бави пружањем услуга перманентне професионалне едукације кадра у духу life-

long learning. Не треба занемарити ни едукацију коју пружају невладине организације 

из области менаџмента НВО-а, а које се врло лако могу применити на културни сектор, 

што такође представља значајну повољност за едукацију кадрова. 

                                                 
140 Више видети у: Весна Ђукић Дојчиновић, Транзиционе културне политике – конфузије и дилеме, 90-
94. 
141 Ово наравно не значи одсуство представника оснивача на састанцима управних одбора или током 
изборне пороцедуре, који би требало да имају улогу саветодавца и некога ко прати читав процес; али они 
не би требало да имају право доношења коначне одлуке, осим под изузетним околностима. MOSAIC 
Project – Cultural Policy in Serbia: Expert's Report, 12 May 2003. 
142 Весна Ђукић Дојчиновић, нав. дело, 93. 
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СТУДИЈА СЛУЧАЈА: КУЛТУРНА ПОЛИТИКА У ОПШТИНИ 

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 

 

5.1. Основни подаци о општини 

 

Општина Смедеревска Паланка, налази се у централној Србији, североисточном 

делу Шумадије, 80 км удаљена од Београда. Административно, општина припада 

Подунавском округу, са центром у Смедереву (удаљеном од Паланке 40 км), док је 

просторно-функционална припадност везује за београдску макрорегију. Значајнији 

градови и општински центри, који су у близини Паланке и са којима одржава 

привредне, ванпривредне и друге функционалне везе, поред Београда и Смедерева, су: 

Младеновац, Крагујевац, Велика Плана, Топола, Аранђеловац, Свилајнац, и 

Пожаревац. Смед. Паланку називају и административним центром Доње Јасенице, како 

због своје величине, тако и због институција које су смештене у граду, а имају 

надлежност за бећи број општина. 

Структуру општине Смедеревска Паланка чине четири градске месне заједнице 

и 17 села општине у којима су организоване месне канцеларије. 

Према попису из 2002. године, на целокупној територији општине, живи 56.011 

становника, док на ужем подручју града живи око 27.000 становника. Доминантно је 

српско становништво, затим Роми (615), Муслимани (352), Хрвати (74), и они који се 

изјашњавају као Југословени и Црногорци. Овом броју треба додати и број избеглих 

(483) и интерно расељених лица (1134).143 

Старосна структура, према истом попису, показује да је највише заступљено 

становништво од 19 до 60 година старости које чини 41,05%, затим становништво 

преко 60 година са 23,39%, док је узраст од 9 до 19 година заступљен са 11,84%. 

Просечна старост становништва је 41 година, са израженим негативним природним 

прираштајем. 

Када је полна структура у питању, може се рећи да је присутна равномерна 

заступљеност полова, уз нешто већи број мушкараца (50,14%) у односу на женску 

популацију (49,86%). 

                                                 
143 Стратегија локалног одрживог развоја Смед. Паланке, 2006, 10-11. 
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Што се тиче образовне структуре, међу становницима Паланке старијих од 15 

година доминира средње образовање са 38,46%, без школске спреме је 4,82% 

становништва, док више и високо образовање има тек 3,62%, односно 3,86%. 

 

5.2. Прилике у периоду од 2000. до 2005. године 

 

У Паланци су и пре 2000. године, тачније од локалних избора 1996/7. године 

биле на власти странке које су себе називале демократским снагама, тако да је 2000. 

година у Паланци донела само нову демократску политичку коалицију. Ова коалиција 

замењена је другом после избора 2004. године, тако да се у периоду који је за анализу 

важан, од 2000. до 2005. године, власт у Паланци два пута променила. 

Попут многих других општина у Србији, и општина Смедеревска Паланка, 

суочена је са великим проблемима у развоју који су настали као последица 

вишедеценијског осиромашења, недостатка средстава и недовољног улагања у развој. 

 

Свеопшта криза која је имплицирала девастацију културних вредности у 90-тим 

годинама ХХ века имала је одраза и на стање у култури Паланке. Као што су удружења, 

односно НВО-и били носиоци промена у Србији 2000. године, тако је и у Паланци било 

покушаја да удружења нешто покрену и промене. Међутим, такве иницијативе биле су 

кратког даха, и заправо нису резултирале готово никаквом активношћу, и завршавале 

се само на формалном регистровању удружења. 

Један од примера како су културне вредности стављене у други план, и како је 

култура уступила пред новим „вредностима“, показује измештање књижаре „Нолит“ 

2001. године, која се годинама налазила у самом центру града, на главном градском 

шеталишту - пешачкој зони. Књижара се сада налази у истој улици, али је измештена у 

тржни центар, чији излог не излази на главно шеталиште. Некадашњи локал 

„Нолитове“ књижаре, у којој су се увек могла наћи најновија издања, и испред кога се у 

тешким временима чак у реду чекало за књиге, земењена је кафићем. 

Како је после петооктобарских промена 2000. године дошло до отварања 

државе, тако су многи страни донатори дошли или почели да улажу у Србију. За 

Паланку је у том смислу била значајна помоћ Канадске и Норвешке амбасаде чијом 

подршком су изведени инфраструктурни радови на Музеју, а затим и петогодишњи 

програм Ревитализација заједнице кроз демократску акцију (CRDA) који је од 2001. 
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године у централној Србији реализовала америчка НВО ACDI/VOCA. Паланка је била 

међу првим општинама у којима се спроводио овај програм. Кандидовање различитих 

врста пројеката од стране градских и сеоских савета грађана, по принципу 

партиципативности, омогућио је, између осталог, да се и култура нађе међу 

многобројним реализованим пројектима. Захваљујући помоћи ове донаторске 

организације, у Паланци су на три установе културе, Музеју, Библиотеци и Позоришту, 

извршени инфраструктурни радови, који су допринели побољшању стања 

инфраструктуре и обезбедили боље услове за рад. Важно је напоменути да је овај 

програм подразумевао и учешће локалне заједнице, тако да је и СО Смед. Паланка 

уложила неопходна средства и на тај начин пружила подршку и омогућила реализацију 

ових пројеката. 

 

У периоду 2000-2005. године долази до значајне промене која се тиче 

организационог устројства институционалног сектора културе у граду. Све до 2001. 

године у Паланци је постојао Центар за културу, под чијим окриљем су функционисале 

установе културе, а кога је задесила слична судбина као и многе друге установе 

поливалентног карактера у Источној Европи. 

Моменат урушавања старог система 2000. године, који је током претходне 

деценије ствари чврсто држао под контролом, искоришћен је да се направе значајне 

промене у даљем животном току паланачких институција културе. С друге стране, 

свест појединца да својом акцијом може да покрене и промени ствари такође је 

допринела да се ово догоди. Лобирањем тадашње гарнитуре одборника од стране 

појединих запослених у институцијама културе, издејствоване су одлуке СО о 

престанку постојања Центра за културу. 

Иначе, сама историја Центра врло је динамична. Оснивање Центра за културу 

датира још из 1974. године када је и извршено обједињавање већ постојећих, 

самосталних институција културе, што им је умногоме одредило даљу судбину.144 Тада 

је на зборовима радника ових институција донета одлука о својевољном приступању 

                                                 
144 Центри за културу после 1945. године имају просветитељску улогу која се темељила на дифузији 
културе као облику просвећивања радника стварањем могућности да се културно образују и изражавају. 
Уз то, ствара се веза са класичним културним програмом. 70-тих година Центри постају жаришта 
културе, а њихов главни задатак је друштвена интеграција на нивоу локалне заједнице. Центри су добили 
бројне функције: истраживање и анализа културних потреба, израда развојних планова културе, културна 
анимација, елементарна дифузија културе, посредовање у организацији уметничких програма, стручне 
услуге за домове културе у четвртима, организовање аматерског стваралаштва, едукативна функција, 
итд. 
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Центру, ради обједињавања рачуноводствене, и још неких служби, и смањења 

трошкова. 1984. године оснива се РО Центар за културу „Доња Јасеница“ и врло је 

важно истаћи да све ове установе губе статус правног лица, односно самосталност. 

Одлуком СО Смед. Паланка од 9. јуна 1993. године, РО Центар за културу „Доња 

Јасеница“ се трансформише у Установу Центар за културу, ради, како стоји у члану 1. 

Одлуке о трансформацији, „остваривања права, дужности и потреба грађана у области 

културе у Општини Смед. Паланка“. Тада се, поред установа које су већ постојале у 

оквиру Центра, Центру припајају и следеће: Културно-просветна заједница, Аматерско 

позориште, Биоскоп „Први мај“, КУД „Гоша“, КУД „Абрашевић“, Дом културе 

Селевац и Дом културе Кусадак.145 На основу Извештаја о раду Центра за културу за 

2000. годину сазнајемо да је поред радних јединица у склопу Центра – Библиотеке, 

Позоришта, Галерије и Музеја, Издавачка делатност, Центар имао активности и на 

пољу сеоског аматеризма, у три села паланачке општине, у којима су се одвијале 

следеће активности, и то: село Кусадак – фолклорна секција, биоскопске представе, 

библиотека; село Азања – фолклорна секција, позориште, библиотека; село Баничина - 

фолклорна секција, библиотека. Такође, у оквиру Центра за културу, септембра 2000. 

године је отворена Графичка галерија, која је требало да служи за излагање радова на 

папиру/графика, али и као радионица коју би користили студенти ликовних академија. 

Обухвативши и удружења која су по правилу самостална, Центар је проширио 

своју поливалентност, и укрупњао се у један гломазан апарат, који је, ма колико са 

становишта рачуноводства могао да буде функционалан,146 то није могао да буде ни на 

који други начин. 

На челу Центра за културу био је директор, који је имао свог заменика, а који су 

били претпостављени управницима установа у склопу, тзв. организационим 

јединицама.147 Законска регулатива која се односи на заштиту културних добара није 

била применљива у случају Центра за културу. Није постојао никакав механизам 

                                                 
145 Одлука о трансформацији у члану 21. предвиђа да ће, до доношења општег акта којим се утврђује 
структура и број запослених у Центру, Центар преузети све раднике који су били у сталном радном 
односу на пословима у Центру за културу, Позоришту, Биоскопу и Културно-просветној заједници. 
146 Ставови неких испитаника о јединственом рачуноводству за културу као једноставнијем моделу 
рачуноводства – „уместо једног сада постоје четири, што је теже пратити, а и повећан је број радника у 
финансијским службама“. Видети у: Извештај са фокус група I, Прилог 8. 
147 Управо због овог произвољног сегментирања унутар Центра, Центри су називани „културним 
комбинатима“, како је то наведено у писму подршке Народног музеја у Београду приликом 1. одвајања 
Музеја (1995/96). Покушај је пропао када је изборе добила коалиција ДЕПОС и када је одређеној особи 
намењено место директора Центра што се тада популарно називало паланачким министром за културу. 
Ови подаци добијени су на основу разговора са Аном Милошевић, кустосом Народном музеја у Смед. 
Паланци. 



 69 

контроле примене савезних и републичких закона, нити минимум испуњавања услова о 

неопходној стручној спреми, полагању стручних испита, услова чувања и излагања 

културних добара, питање надлежности и матичности и сл. Примера ради, термин 

„музеј у саставу“ у Закону о културним добрима подразумевао је нешто сасвим друго,148 

тако да су у оквиру Центра су могле постојати само збирке.149 

Због ограничења које су поједине организационе јединице осећале у свом раду у 

оквиру Центра, јавило се незадовољство запослених. По мишљењу неких радника 

незадовољство је можда више било проузроковано расподелом финансијских средстава 

између јединица унутар Центра, на чији рачун је било примедби. Политичке промене 

2000. године виђене су као могућност да се такво стање промени и покренута је 

иницијатива за издвајање организационих јединица из Центра за културу. 

Године 2001,. Одлуком СО Смедеревска Паланка, најпре се Народни музеј 

издваја из Центра за културу, а 27.12.2002. године доноси се Одлука о трансформацији 

установе Центар за културу у установе Градско позориште и Народну библиотеку у 

Смедеревској Паланци, и тиме Центар за културу дефинитивно престаје да постоји.150 

Одлуком је образложено да се издвајање изводи у циљу побољшања рада установа 

културе и самосталног обављања примарних делатности. 

Гашење Центра за културу у Смедеревској Паланци може се посматрати у 

једном ширем контексту, и може се рећи да представља природан процес. Центри су у 

источноевропским земљама имали улогу оруђа идеолошко-политичке пропаганде, а у 

90-тим годинама доведена је у питање будућност центара и њихова улога у политичкој 

социјализацији одраслих, да би се многи од њих и у свим источноевропским земљама 

угасили. 

Одлукама СО о престанку рада Центра за културу и оснивању сваке институције 

понаособ, фактички се по други пут оснивају институције које већ постоје пар деценија, 

и започињу нови, самостални живот. 

 

                                                 
148 Према члану 96. Закона о заштити културних добара, установе, предузећа и друге организације могу 
обављати послове чувања и излагања уметничко-историјских дела везаних за вршење њихове делатности 
(музеј у саставу). На образовање и стручни рад музеја у саставу сходно томе се примењују одредбе овог 
Закона који се односи на музеје. Музеј у саставу као организациона јединица установе, нема својство 
правног лица, а сва права и обавезе везане за чување и коришћење културних добара има организација у 
оквиру које је и музеј у саставу. 
149 Музеј у оквиру Центра није могао реализовати све програме, откупна политика у Музеју није 
постојала, пажња се није посвећивала стручном усавршавању, набавци стручне литературе и сл. 
150 Издвајање су подржале све водеће институције у земљи: Народни музеј, Етнографски музеј, РЗЗСК, 
САНУ, Филозофски факултет у Београду, као и истакнути појединци. 
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5.3. Kултурни систем општине Смедеревска Паланка 

 

Према Клоду Молару, француском теоретичару културе и идеологу културног 

инжењеринга, културни систем чине две осе које се секу и четири породице које се 

налазе на левој и десној, горњој и доњој страни ове две осе. По хоризонталној оси се 

простире ТРЖИШТЕ КУЛТУРЕ, на чијој левој страни се налази породица стваралаца 

(уметници, писци, интерпретатори, извођачи уметничких дела), а на десној породица 

публике којој су намењена културна и уметничка дела, добра и вредности. По 

вертикалној оси простире се КУЛТУРНА ПОЛИТИКА на чијој се горњој тачки налази 

породица доносилаца одлука, а на доњој породица посредника (медији, уметнички 

критичари, елита, интелектуалци). Доносиоци одлука се налазе у сва три сектора: у 

јавном, то су органи власти – министри, директори установа културе, продуценти; у 

приватном, то су директори банака, предузећа и корпорација који финансирају 

уметничку производњу – донатори, спонзори, мецене; у цивилном сектору, то су 

председници удружења, фондација и других организација. 

Сваки културни систем функционише тако што се сви његови актери налазе у 

међуодносу, играју различите улоге и испољавају одређену моћ на пољу културе – 

политичку, финансијску, или симболичку.151 

 

Преузимајући схему културног система француског теоретичара културе Клода 

Молара, културни систем Смедеревске Паланке чине следећи актери груписани унутар 

четири породице, и то графички приказано изгледа овако: 

                                                 
151 Видети у: Клод Молар, Културни инжењеринг, CLIO, Београд, 2000, 22. 
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• Породица доносилаца одлука 

 

У културном систему Смедеревске Паланке, породицу доносилаца одлука чине 

представници СО и директори установа културе. Сама позиција СО Смед. Паланка као 

Оснивача свих институција културе у граду, указује на значај која ова институција има 

у животу установа културе, а преко њих и у културном животу целе општине. 

 

Према Статуту општине Смедеревска Паланка152, члан 8. тачка 1. утврђен је 

изворни делокруг општине у складу са правима и дужностима Републике, Уставом, и 

законом. Општина преко својих органа, оснива установе и организације, између 

                                                 
152 Од 2000. године донета су два Статута општине, први 2000. године, а други, који је на снази, 2002. 
године, после доношења Закона о локалној самоуправи. 
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осталих и у области културе, прати и обезбеђује њихово функционисање, организује 

вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Општину, подстиче 

развој културно-уметничког аматеризма и ствара услове за рад музеја и библиотека и 

других установа културе чији је оснивач. Скупштина општине разматра извештаје о 

раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета и на опште акте корисника 

буџета Општине, којима се уређује број и структура запослених, именује и разрешава 

управни и надзорни одбор, поставља и разрешава директоре јавних предузећа и 

установа чији је оснивач, и даје сагласност на њихове статуте. Поступак доношења 

одлука и других аката у Скупштини регулисани су Пословником о раду скупштине. 

 

Одборници: 

СО Смед. Паланка броји 49 одборника који су из различитих политичких 

странака (члан 17. Статута општине). Право је и дужност одборника да предлаже 

Скупштини претресање одређених питања, подноси предлоге за доношење одлука и 

других аката и даје амандмане на предлог прописа (члан 37. Статута општине). 

Скупштина одлучује већином гласова на седници којој присуствује већина од укупног 

броја одборника. Право на предлагање одлука, других прописа и општих аката имају 

Општинско веће, сваки одборник и најмање 100 бирача (члан 42. Статута општине). 

Одборници могу да буду чланови радних тела заједно са представницима 

грађана, с тим што председници радних тела могу бити само из редова одборника. Све 

чланове радних тела бира и разрешава Скупштина (члан 31. Пословника о раду СО). 

 

Општинско веће: 

Општинско веће је орган који усклађује остваривање функција председника 

општине и СО и врши контролно-надзорну функцију над радом Општинске управе 

(члан 41. Статута општине). Општинско веће броји 11 чланова које бира СО на предлог 

председника Општине (члан 42. Статута општине). Организација и начин рада и 

одлучивања Општинског већа уређени су Пословником Општинског већа.153 Седнице 

Општинског већа сазива, и њима председава председник Општине (члан 7. Пословника 

ОВ). Веће одлучује већином гласова присутних чланова (члан 11. Пословника ОВ). 

Према члану 10. Пословника Општинског већа, на седнице Већа позивају се 

представници предлагача и обрађивача предлога и материјала који се разматрају на 

                                                 
153 Пословник Општинског већа општине Смедеревска Паланка донет је 2. новембра 2004. године. 
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седници. Према члану 14. Пословника Општинског Већа, Веће доноси правилнике, 

наредбе, упутства, решења, закључке, утврђује предлоге одлука и доноси друге акте. За 

разматрање одређених питања и давања мишљења о тим питањима Општинско веће 

може образовати комисије и друга стална и повремена радна тела (члан 18. Пословника 

OВ), док се Актом о њиховом образовању одређује састав, делокруг и овлашћење (члан 

19. Пословника OВ). 

Од 80. до 97. члана Пословника о раду СО регулисан је поступак доношења 

одлука и других аката у скупштини. Предлог одлуке може да поднесе Општинско веће, 

сваки одборник Скупштине и председник Општине (члан 81). Предлог одлуке пре 

разматрања у Скупштини, разматрају надлежна радна тела која могу предложити 

Скупштини да прихвати или не прихвати предлог одлуке у целини, или пак да 

Скупштина донесе одлуку у измењеном облику (члан 82. Пословника о раду СО). 

Иницијативу за доношење одлука и других аката могу дати одборници, Општинско 

веће и радна тела скупштине (члан 85). Предлог за измену и допуну предлога одлука и 

других аката подноси се у облику амандмана који може поднети одборник, председник 

Општине и радно тело Скупштине (члан 87. Пословника о раду СО). 

 

Члан општинског већа задужен за културу: 

Локална самоуправа има надлежност да развија локалну културну политику како 

би подстакла партиципацију у културном животу, аматеризам и локалне институције 

културе и грађанске иницијативе. На овом нивоу, за надлежност у области културе 

задужен је члан Оптштинског већа, чија институција постоји у Паланци. 

Закон о локалној самоуправи (члан 43) каже да председник Општине Скупштини 

општине предлаже чланове Општинског већа. Иначе, председник Општине Смед. 

Паланка и члан Општинског већа задужен за културу припадају истој политичкој 

партији. 

Какве су ингеренције члана Већа задуженог за културу сазнали смо на основу 

интервјуа са њим. Објашњавајући ингеренције које има локална самоуправа у области 

културе, члан Већа је објаснио: „културне институције морају да имају управни одбор и 

уметнички савет који заједно са директором предлажу шта ће се радити наредне године 

и тиме конкуришу за средства код Оснивача. Прегледање тих програма за културу иде 

на Општинско веће.“154 Објашњавајући по ком принципу је састављено Општинско 

                                                 
154 Интервју са Миодрагом Јелићем, чланом Општинског већа задуженим за културу. Видети: Прилог 7 
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веће, рекао је да су „у Већу заступљени људи из различитих области, па тако и из 

области културе. Они су дужни да те програме добро прегледају и да сугеришу 

председнику Општине, свако из своје области, пошто је Веће саветодавно тело, шта је 

то што су директори упутили и да укажу на неку неправилност.“155 

На то какву улогу има у Већу, указују и речи господина Јелића да, пошто 

општина није у стању да финансира све што институције предложе, потребно је да се 

изврши селекција, а селекцију управо врши члан Већа задужен за културу који „својим 

образовањем и радним искуством у институцијама културе, наравно познаје материју. 

У сваком случају не можемо да очекујемо да цело Веће зна ко је од сликара на српској 

сцени афирмисан, ко је бољи, али по природи посла би то требало да зна онај ко се бави 

тиме, као што, ако се ради о медицини, то ради лекар, итд.“.156 

Тиме што члан Већа врши селекцију у вези програма, недвосмислено указује на 

потпуни изостанак партиципације, поготово грађанске, што значи да не постоји 

успостављен модел одлучивања који је заснован на најширој јавној расправи, или бар 

на коришћењу експертских група. Такође, овакав вид одлучивања носи и опасност 

доношења одлука на основу субјективног суда и мишљења. 

 

Општинска управа: 

Члановима 44-57. Статута општине Смед. Паланка дефинисане су надлежности 

Општинске управе, а у складу са Законом о локалној самоуправи. Према члану 44. 

Општинска управа између осталог, припрема прописе и друге акте које доноси СО и 

председник Општине, извршава одлуке и друге акте, обавља стручне и друге прописе 

које утврди СО и председник Општине. Према члану 46. Општинска управа може да 

има организационе јединице за вршење сродних, управних, стручних и других послова, 

а свака организациона јединица има руководиоца кога поставља начелник Општинске 

управе. 

Истраживање је показало да Одељење Општинске управе за финансије има 

посебан значај у процесу доношења одлука по питању финансирања установа културе у 

граду, о чему ће више речи бити у делу рада који је посвећен финансирању културе. 

 

 

 

                                                 
155 Исто. 



 75 

Општински менаџер: 

Према Закону о локалној самоуправи (члан 55) и Статуту општине (члан 50) 

општина може да предвиди коришћење услуга општинског менаџера за вршење 

послова Општине. У општини Смедеревска Паланка од 2004. године ангажује се 

менаџер, по уговору о раду. У оквиру својих послова менаџер: предлаже развојне 

пројекте, предузетничке иницијативе и стварање приватно-јавних аранжмана и 

партнерстава, подстиче и координира инвестициона улагања и привлачење капитала, 

иницира измене и допуне прописа који отежавају пословне иницијативе, итд. (члан 51. 

Статута општине). Једна од иницијатива менаџера паланачке општине везана је за 

пројекат израде стратегије локалног одрживог развоја, о чему ће више речи бити у делу 

рада посвећеном стратешком планирању. 

 

Директори институција културе: 

Према Статуту општине (члан 20., став 9), СО поставља и разрешава директоре 

установа и организација и служби чији је оснивач. Скупштина општине Смед. Паланка 

је оснивач четири установе културе – Библиотеке, Музеја, Архива и Позоришта. 

Истраживање је показало да директоре установа културе, које се, дакле, финансирају из 

општинског буџета, Скупштина поставља без јавног конкурса, и разрешава без 

посебних образложења. Непостојање институције јавног конкурса омогућава да се 

приликом постављања на руководеће функције не мора водити рачуна о потребним 

квалификацијама. Сама та чињеница говори о томе да се директори налазе у незавидној 

позицији, јер су тиме директно везани за структуре које су на власти. Тако директори 

институција културе одлуке доносе само на нивоу својих институција и немају 

директног утицаја на процес одлучивања у Скупштини општине. У зависности од тога 

која их партија подржава, могу да, евентуално лобирањем код органа власти, 

издејствују нешто што је у интересу њихових установа. Такође, с обзиром на то да их 

поставља и разрешава локална власт без конкурса и критеријума, да би остали на 

руководећим позицијама, својом активношћу или пак пасивношћу, политичким 

партијама и коалицијама, дају подршку, и на известан начин, учествују у остваривању 

програма партија и коалиција које су на власти. 

Како се показало да партијска политика игра веома важну улогу у културном 

систему општине, занимљиво је да видимо колико политичке партије на општинском 
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нивоу посвећују пажњу култури. О томе говори податак да се култура у програмима 

општинских одбора политичких партија у Паланци, које су учествовале на изборима 

2004. године, помиње само у Програму кандидата за председника општине и 

кандидата за одборнике огранка ДСС Смедеревска Паланка, у једној, од укупно 15 

тачака, која гласи: „Повезивање културне и природне баштине што би чинило 

нераскидиву спону са туристичком понудом и развојем“.157 Оваква ситуација, где се 

култура нашла у програму само једне политичке странке, јасно говори о томе да 

политичке партије нису заинтересоване за културу, и да не препознају њен значај. 

Сви директори институција културе су се у оквиру фокус групе сагласили да 

сарадња између институција постоји, да се заснива више на личним односима, и у 

програмима, али у којим, то нису спецификовали. Поводом односа са локалном 

самоуправом, тј. Оснивачем, и поред тога што су сарадњу оценили као задовољавајућу, 

представници институција су ипак изнели проблеме као што су: маргинализација 

Библиотеке; спорост у спровођењу неких одлука; неразумевање потреба и начина 

функционисања установа културе и неблаговремено извршавање буџета. 

 

• Породица стваралаца 

 

Паланачка општина је све до касних 80-тих година ХХ века признавала статус 

слободних уметника, плаћајући доприносе за пензијско и здравствено осигурање 

слободним уметницима који живе и стварају на њеној територији. Како су се 

смањивале платежне могућности општине, тако се престало са финансирањем 

слободних уметника, тако да данас у Паланци уметници са овим статусом званично не 

постоје. То је, с једне стране допринело томе да су паланачки уметници приморани да 

се запошаљавају и посао траже у државним фирмама, углавном у школама. С друге 

стране, ретки појединци који желе да одрже статус слободних уметника, се сналазе тако 

што своја места пребивалишта пријављују углавном у Београду или Новом Саду, дакле, 

у срединама које омогућавају уметницима слободан статус. Због тога паланачки 

уметници више гравитирају другим градовима и не играју активну улогу у паланачкој 

средини. 

Како у Паланци постоји Градско позориште које је аматерског типа, постоји 

пуно глумаца аматера који се окупљају око Позоришта, без обзира на животну доб - од 
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школске деце, до пензионера. Многи Паланчани били су у неком периоду свог живота 

ангажовани у паланачком позоришту, и опробали се пре свега као глумци аматери. 

Такође, и у ликовној уметности, веома је распрострањен аматеризам. Многи 

аматери окупљају се око Друштва ликовних стваралаца „Вуксан“, или школе сликања 

коју води такође сликар аматер. 

Поред поменутог удружења, од осталих удружења која су мање-више активна и 

која одржавају континуитет у свом раду издвајају се још и: КУД „Абрашевић“, са 

стогодишњом традицијом, КУД „Гоша“, Удружење ликовних уметника „Башин“, 

Друштво за очување православне вере и традиције „Некудим“, Црквени хор, Удружење 

„Света Петка“, хор пензионера „Јасенички бисери“. 

У Смед. Паланци не постоји ниједно удружење професионалних уметника или 

аматера које је програмски оријентисано да заступа сопствене интересе. Деловање 

активних удружења усмерено је на неговање и ширење аматеризма у областима 

визуелних уметности, тј. сликарства, неговање традиције и фолклора, и издавачку 

активност која се односи на повремено објављивање часописа „Некудим“ од стране 

истоименог удружења. 

У оквиру фокус групе представници удружења казали су да не постоји сарадња 

ни са локалном самоуправом, ни са институцијама културе, па ни међу удружењима. 

 

• Породица публике 

 

Истраживање публике културних садржаја у општини Паланка никада није 

вршено. Сама та чињеница указује на то да се пренебрегава важност публике, али и 

важност самог истраживања чији се резултати могу искористити за побољшање 

културних садржаја и на анимирање не-публике. Треба нагласити и не безначајну 

чињеницу, да су и публика и не-публика порески обвезници, од чијих пара се, између 

осталог, финансира и култура, што на жалост може да отвори питање потребе 

постојања и опстанка институција културе чије функционисање и одржавање изискују 

трошкове. Једине информације о овој породици којима располажемо добијене су на 

основу одржане три фокус групе. Резултати су показали да учесници фокус група 

претежно припадају повременим конзументима културних садржаја, и да нису 
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задовољни понуђеним садржајима, јер се испоставило да је ситуација у култури какву 

би они желели дијаметрално супротна постојећој. 

Како Библиотека води евиденцију о својим корисницима-члановима, тако на 

основу те евиденције располажемо подацима да је за период од 2000. до 2005. године 

просечан број чланова Библиотеке износио 1.252, што чини 2,23% од укупног броја 

становништа општине Смед. Паланка. Притом овај проценат обухвата и децу школског 

узраста. Овај податак, није нимало охрабрујући, па се неминовно поставља питање, 

како привући не-публику, да постане, ако не редован, оно бар повремен конзумент 

услуга које пружа паланачка библиотека. 

Веома значајан сегмент публике чине млади.158 Међутим, подаци којима 

располажемо о овој групацији невелики су. Један од извора информација је и 

истраживање америчке НВО CRS и њених локалних партнера, које је марта 2003. 

године спроведено у четири града Србије, међу којима је и Смед. Паланка, и које је за 

циљну групу имало управо младе.159 Резултати истраживања показали су да су млади 

као приоритетне проблеме издвојили, између осталих, и недостатак простора за 

квалитетно организовање активности и недостатак садржаја за младе. 

На општинском нивоу не постоје тела која би се бавила питањима младих. 

Омладином се бави друштвени сектор или се организују тела/одбори за борбу против 

наркоманије. До 2002. године постојала је организација „Здраво да сте“, а НВО „Логос“ 

своје активности после завршетка значајних пројеката углавном базира на 

истраживачким пројектима,160 тако да данас не постоји НВО у граду која своје 

активости константно и активно фокусира на младе. 

 

• Породица посредника 

 

Породица посредника у културном систему утврђује вредности и подстиче 

приступ публике тим вредностима. Она је нешто сложеније структуре од породице 

доносилаца одлука. У овој породици по правилу се налазе и стручњаци, интелектуална 

                                                 
158 Појам млади постулира фазу животног циклуса која има своје специфичности на које се мора 
обратити посебна пажња. Према дефиницији UN-а, омладину чине млади људи у старосном добу од 15 
до 24 године старости. Међутим, криза 90-тих година прошлог века код нас условила је тзв. продужену 
младост и матурацију, па се суочавамо са једним од специфичних питања за нашу земљу, са питањем 
продужене младости. 
159 Остали градови обухваћени истраживањем били су: Ужице, Бачка Паланка и Суботица. 
160 Управо је НВО „Логос“ била пратнер на поменутом пројекту CRS-а у оквиру којег је извршено ово 
истраживање младих. 
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елита, критичари, новинари. Сви они представљају групацију изведену из породице 

публике, што их чини слојем привилеговане публике, који имају привилегије 

познавања, прописивања норми „доброг укуса“ и мисије тумачења мисли стваралаца у 

правцу мање култивисане публике.161 

 

Медији имају много више утицаја него било који други актери из исте 

породице. Захаваљујући својој природи и распрострањености имају моћ да пропагирају 

одређене вредности и утичу на јавно мњење. 

У периоду од 2000. до 2005. године у Смед. Паланци постоје следећи 

електронски медији: Јавно радио-дифузно предузеће „Јасеница“, чији је оснивач СО 

Смед. Паланка, у чијем саставу се налазе радио и телевизија, затим, приватна РТВ 

„Девић“, партијски (СПС) радио „Прогрес С“, и телевизија „Гоша“, чији је оснивач 

Холдинг компанија „Гоша“, и која је радила у периоду од 1995. до 2003. године. Од 

штампаних медија ту је новина „Јасеница“, чији је оснивач СО Смедеревска Паланка, а 

издавач Јавно радио-дифузно-новинско предузеће „Јасеница“, чији је последњи број 

изашао 30. марта 2003. године.162 

Локални медији РТВ „Девић“, и радио „Прогрес С“ у својој програмској 

концепцији немају ниједну емисија која је посвећена култури, штавише емитују само 

музику и вести, с тим што се на ТВ „Девић“ у оквиру емисије „Вести“ понекад емитују 

прилози са културних дешавања. Пре 2000. године је на програму радио „Јасенице“ 

емитована емисија „Расковник“, а постоје идеје да се обнови радио емисија „Општи 

план“. 1997/98. године на радио „Јасеници“, емитован је серијал емисија из области 

археологије и етнологије, а 2003. године, из етнологије и историје уметности. Емисије 

су чиниле целине у трајању од 15-20 минута и биле су замишљене као пандан 

популарном серијалу „Ми пре нас“ који говори о старој Паланци. На ТВ „Гоша“, 

емитована је емисија „Едип и Сфинга“ која је по гашењу ове телевизије 2003. године, 

добила континуитет у емисији „Облици“ на ТВ „Јасеница“. Програм за културу РТВ 

„Јасенице“ (научно-образовни, документарни и културни програм) обухвата, осим 

редовних прилога у информативним емисијама, који прате догађаје из области културе 

и образовања, поменуту емисију „Облици“. Емисија „Облици“ је културни магазин 

мозаичког типа и емитује се недељом у термину од 20:05 до 21:00 h, и репризном, 

                                                 
161 Клод Молар, нав. дело, 20. 
162 Ова новина основана је под називом „Паланачка комуна“, а први број изашао је још 11. фебруара 
1961. године. 
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средом од 13:00 h. Емисија обрађује културне догађаје не само на подручју 

Смедеревске Паланке, већ и у суседним општинама, и повремено Београду. 

Што се тиче штампаних медија, „Јасеница“ је излазила једном месечно, у 

тиражу од 1.500 примерака, и имала је у просеку 40-так страна,163 и готово у сваком 

броју је било речи о култури, којој је посвећиван бар један чланак, а некада и 3-4 стране 

новине. Анализа садржаја бројева „Јасенице“ показала је да је о култури писано у 

оквиру рубрика, искуључиво посвећених култури – Култтотал и Култура, али и 

другим, као што су: Више од панораме, Полемика, Реаговања. У овим рубрикама 

углавном преовлађују текстови који бележе културне догађаје у граду и општини, и 

који према томе имају документарну вредност, док готово потпуно изостају критички 

осврти, и сл. 

Новинари, дописници листова као што су „Вечерње новине“, некадашња 

„Политика експрес“, и „Франкфуртске вести“ у Немачкој, такође имају значајну улогу 

у културном систему општине. Позиција дописника омогућава да, пишући о 

различитим областима, дешавања у граду и општини пређу границе локалног, и тиме 

пропагирају локалне културне садржаје и вредности. Сви они, а има их троје, отворени 

су за сарадњу, показују интересовање, и увек радо, кад год се укаже прилика, пишу о 

култури паланачке општине. 

Представници паланачких медија су у оквиру фокус групе изразили став да 

медији нису само посредници, већ да подржавају опстанак културе и учествују у 

производњи културних добара.164 Тиме су показали да су потпуно свесни своје улоге 

посредника и значаја који имају у друштву. Што се тиче сарадње са институцијама 

културе, једногласно су се сложили да је сарадња са институцијама културе изузетна. 

Показало се да су медији потпуно сензибилисани за проблеме са којима се институције 

суочавају у раду, у потпуности их разумеју и подржавају. Блискост са институцијама 

културе, како су представници медија навели, постоји и из разлога што су култура и 

медији у надлежности истог министарства - Министарства културе и информисања. 

 

Овој породици, према Клоду Молару, припадају и чланови различитих комисија 

и савета. Савети би по правилу требало да пружају стручну помоћ у погледу 

стратешких аспеката одређених питања, док комисије разматрају практичне проблеме у 

вези са функцијама и надлежностима Општинског већа. Комисија за културу је 

                                                 
163 Наведени број страна новине односи се на период од 2000. до њеног гашења 2003. године. 
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најважнија будући да се бави фундаменталним програмима. Њу би требало да чине 

истакнуте личности из културног и уметничког живота. Основна улога комисије јесте 

да разматра пријаве које пристигну на јавне конкурсе за пружање подршке програмима 

и пројектима, те да обави прву селекцију уз помоћ стручњака нпр. из Секретаријата за 

културу, где он постоји. 

Члановима од 29. до 35. Пословника о раду СО Смед. Паланка, регулисан је рад 

радних тела Скупштине. За разматрање и решавање појединих питања из надлежности 

Скупштине, давање мишљења на предлоге појединих одлука и других аката, образују 

се, по потреби, радна тела – савети и комисије.165 Чланови радних тела бирају се из 

редова одборника и грађана, а председници радних тела, само из реда одборника. Број 

чланова у радном телу, као и бројчани однос одборници – грађани, у Пословнику о 

раду СО Смед. Паланка није спецификован. 

Према члану 5. Одлуке о образовању радних тела Скупштине општине 

(„Међуопштински службени лист општина Велика Плана-Смед. Паланка“, бр. 1/97), 

Савет за образовање, науку и културу, разматра предлоге одлука и општих аката и 

друга питања из области образовања, науке и културе. Савет броји 6 чланова, а увидом 

у списак његових чланова, показало се да ниједан од њих не припада сектору културе. 

Међутим, јавност нема увида у његов рад и одлуке, активности Савета нису видљиве, и 

тешко да имају неку значајну улогу, јер се нико од испитаника није позвао на Савет или 

поменуо његову улогу у процесу доношења одлука. На основу свега реченог може се 

закључити да Савет за образовање, науку и културу у Смед. Паланци, представља 

политичко тело, а притом неактивно, па према томе, не може се рећи да припада 

породици посредника у културном систему Паланке. 

 

Менаџери и продуценти такође припадају овој породици јер се налазе у улози 

посредника између уметника/стваралаца и јавности. Њихова улога је да уметницима 

створе услове за стваралаштво и производњу дела и културних вредности, а затим да 

омогуће њихов адекватан пласман како би били презентовани и доступни културној 

                                                                                                                                                         
164 Више видети у: Извештај са фокус група I, Прилог 8. 
165 Актом о оснивању радног тела утврђује се његов назив и област за коју се оснива, број чланова радног 
тела, делокруг послова итд. (члан 30). Радно тело одлучује већином гласова присутних чланова, и 
подноси СО извештај који садржи мишљење и предлог радног тела и може да одреди известиоца који на 
седници Скупштине образлаже извештај радног тела (члан 35). Када се разматрају питања из делокруга 
сталних радних тела на седници Скупштине право да говоре имају и њихови чланови који нису 
одборници, а које одреди радно тело. Скупштина може да одлучи да о одређеним питањима саслуша 
позване представнике појединих предузећа, органа и организација, као и поједине грађане (члан 49. 
Пословника СО). 
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јавности. Ово указује на важност које ове професије имају у сваком културном систему. 

Међутим, у Паланци ових професија нема. 

Када се говори о овој породици, важну улогу играју интелектуалци, друштвена 

елита уопште. Међутим, данас је у Паланци јако тешко идентификовати поменуте 

актере. По казивању старих Паланчана, некада, превасходно 70-тих и 80-тих година ХХ 

века, постојала је паланачка елита, коју су сачињавали угледни грађани, углавном 

професори и лекари. Данас, за разлику од тог прошлог времена, сада се не може 

говорити о постојању елите паланачке средине. Култура се више не доживљава као 

престиж, па и међу поменутим професијама не влада некадашње интересовање за 

културним садржајима, осим ретких појединаца. 

 

5.3.1. Анализа актера културног система општине 

 

Теоријски, културни систем чине четири породице, а у Паланци су само три 

активне, и то обе породице које се налазе на вертикалној оси на којој се простире 

културна политика - породица доносилаца одлука и породица посредника, док је на 

хоризонталној оси активна породица стваралаца. Истраживање је показало да је 

породица стваралаца у институционалном сектору културе, још увек затворена и не 

успоставља директне и активне односе са публиком, тако да тржиште културе још увек 

није довољно развијено. О томе говори и мали проценат становништва који чини 

редовне конзументе културних садржаја, а велики проценат чини не-публику, што 

показује пример паланачке библиотеке у којој просечан број чланова за пет година у 

процентима чини само 2,23% од укупног становништва паланачке општине. 

Међутим, неравнотежа није изражена само између породица, већ и у оквиру 

самих породица. Превагу у породици доносилаца одлука имају органи општинске 

управе, а међу породицом посредника, медији. У оквиру породице доносилаца одлука 

апсолутно доминирају органи Општине. Све кључне одлуке у области културе општине 

доносе: Одељење за финансије Општинске управе, Општинско веће и у њему члан 

ресорно задужен за културу, и Скупштина општине. Процедура доношења одлука је 

таква да се ставови у већини случајева усагласе пре скупштинског заседања, а 

одборници Скупштини општине само формално потврђују одлуке. Одборници гласају, 

како се показало, према партијским и коалиционим интересима и договорима, док су 

директори скоро потпуно неактивни. Дакле, коалициони договори у чему одлучујућу 



 83 

улогу има политика, утичу на доношење одлука, a процедуре нису транспарентне.166 

Оваква ситуација није никакав изузетак, јер се показало да на тај начин ствари 

функционишу и у другим градовима Србије. 

Иако према Клоду Молару, доносиоци одлука треба да се налазе у сва три 

сектора, због државног модела културне политике, у породици доносилаца одлука 

најприсутнији су представници Скупштине општине који доносе кључне одлуке за 

културни живот општине. То значи да у пракси породица доносилаца одлука још увек 

није целовита. Сарадња јавног сектора са директорима и менаџерима из другог сектора 

не постоји, што значи да други сектор није укључен у процесе доношења одлука, иако, 

плаћањем пореза пуни буџет, из кога се, између осталог, финансира и култура. С друге 

стране, пословни свет може да води своју културну политику независно од јавне 

културне политике, тако да може да ствара сопствене културне институције и програме, 

какав је у Паланци био пример Уметничке ликовне колоније „Гоша“.167 

Да се процес доношења одлука одвија искључиво унутар јавног сектора, док је 

изостала сарадња са трећим сектором, потврдили су и представници удружења и 

уметника у оквиру фокус групе, изјавивши да њих нико низашта не пита.168 Дакле, 

упркос чињеници да се показало да удружења, односно организације културе у 

Паланци, заједно са институцијама културе учествују у културној понуди, трећи сектор 

још увек није схваћен као равноправан партнер. Штавише, удружења имају осећај „као 

да не постоје за локалну самоуправу“.169 Значај ових организација је једино признат 

тиме што у буџету, поред финансирања јавних установа постоји и ставка за 

додељивање финансијске подршке удружењима, али то не подразумева право учешћа у 

оквиру јавних конкурса. 

Међутим, савремени тренд у процесу доношења одлука инсистира на сарадњи 

представника три главна сектора – политичара, који имају ауторитет, тј. моћ и утицај у 

доношењу одлука, представника јавних служби, и представника оних који производе 

јавна добра, који пак познају конкретне ситуације и владају професионалним знањем. 

Дакле, кључна реч је партнерство, у којем би свака од страна имала активну и 

равноправну улогу у одлучивању о кључним питањима и проблемима културне 

                                                 
166 И поред доминантне улоге партијске политике у културном животу, политичке партије на 
општинском нивоу, култури не дају простора у својим политичким програмима! 
167 Један од најпознатијих примера у Србији је Индустрија грађевинског материјала Тоза Марковић у 
Кикинди која је још 1982. године основала, и од тада финансира сопствену уметничку колонију 
Међународни симпозијум скулптуре у теракоти Тера у Кикинди. 
168 Више видети у: Извештај са фокус група I, Прилог 8. 
169 Исто. 
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политике. Претпоставка је да културна политика може бити ефикасна и ефективна само 

ако и непрофитни сектор учествује у њеном стварању, као важан и незаобилазан актер 

њеног развоја. 

Неразвијеност тржишта културе може да укаже с једне стране на инертност 

институционалног сектора који се бави продукцијом садржаја за публику, а с друге 

стране, инертност саме публике као породице која није институционално организована, 

што доприноси инертности читавог културног система на нивоу општине. 

Неразвијеност тржишта културе скреће пажњу на то да породица публике треба да се 

активира и да више партиципира у културном животу општине. Како се култура 

финансира од средстава грађана, грађани треба да буду непосредни конзументи 

културних садржаја, и због тога имају интерес да се укључе у процес доношења одлука. 

Институционални сектор са своје стране треба да више посвећује пажње истраживању 

публике и усклађује своје активности према добијеним резултатима. 

Слично је и са удружењима - актерима из породице стваралаца. Ова породица 

такође није институционално организована, не постоје удружења која заступају 

сопствене интересе, што се види на примеру да у Паланци постоји велики број аматера, 

пре свега из области ликовне и позоришне уметности, а незадовољни су сопственим 

статусом. 

 

Мишљења и искуства о међусобној комуникацији различитих актера културног 

система Паланке сазнали смо и на основу групних интервјуа у оквиру фокус група које 

су одржане са њиховим представницима. На основу изнетих ставова још једном се 

потврђује да сарадња није довољно развијена, а један од показатеља тиче се примедбе 

да се све чешће културни догађаји у граду и општини преклапају. Рад институција 

културе није међусобно координисан, а у општинској управи не постоји служба која 

прати и врши евалуацију рада институција културе и координира њихове активности на 

нивоу општине. О свом међусобном односу једино су се институције и медији 

позитивно изразили, док су у односима других актера уочени одређени проблеми. 

Процес комуникације увек је двосмеран, и састоји се од активности свих 

учесника, у којој учествују најмање две стране, и које повезује непрекинути ланац 

акције и реакције. Обично када настане проблем у комуникацији, обавезно га треба 

идентификовати и дефинисати, промислити и решити га, притом полазећи од 
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сопствених капацитета и одговорности у процесу решавања неспоразума.170 Пошто се 

показало да постоје проблеми у комуникацији између појединих актера општинског 

културног система, неопходно је унапредити њихову комуникацију. Међутим, 

забрињавајуће је да испитаници немају развијену свест о томе да они сами могу нешто 

да учине поводом превазилажења проблема и побољшања комуникације, већ сматрају 

да то зависи само од друге стране. Ово се посебно односи на представнике институција 

културе који су демонстрирали сопствену пасивност и неконструктивност у 

побољшању свог односа са локалном самоуправом.171 

 

5.4. Унутарсекторска анализа ресурса 

 

Анализа културних ресурса и институција културе на територији општине Смед. 

Паланка омогућава идентификовање основних проблема и потенцијала, на основу којих 

се приступа изгради стратегије развоја. 

 

5.4.1. Културна баштина 

 

Комплексан појам културне баштине, у основи обухвата нематеријалну и 

материјалну културну баштину. Базична карактеристика нематеријалне културне 

баштине је укорењеност у културној традицији и историји, што представља средство 

потврђивања културног идентитета једног места, подручја или народа. У складу са тим, 

нематеријалну културну баштину чине усмена предања, ритуали, фестивали, 

традиционални занати, извођачке уметности, језик. Још једна њена карактеристика је, 

да се нематеријална културна баштина преноси с генерације на генерацију (с колена на 

колено), да се непрестано ствара у односу на окружење, однос с природом и историју, 

чиме се ствара осећај припадности, идентитета и континуитета једне заједнице. Она 

представља спону између народа и култура, доприноси њиховом узајамном поштовању 

и разумевању, и афирмацији људских права. 

 

                                                 
170 Марина Марковић, Пословна комуникација, CLIO, Београд, 2003, 14. 
171 Више видети у: Извештај са фокус група I, Прилог 8. 
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Први до сада познати писани документ о Паланци датира из 1020. године и то је 

повеља византијског цара Василија у којем се Паланка назива Бела Црква. Овај назив је 

носила све до краја XVI века, а од тог времена више пута је мењала називе – прво, 

Паланка, затим Велика Паланка, за време турске власти била је Хасанпашина Паланка, 

и на крају Смедеревска Паланка. 

Смедеревска Паланка се убраја међу најстарија насеља у Србији. То потврђују 

бројни археолошки локалитети и остаци материјалне културе који датирају из 

различитих временских периода, још од неолита – Медведњак, Змајевац, Шиљаковац, 

Новаци, Старо Село код Селевца. Један од најпознатијих археолошких предмета 

пронађен у околини Паланке, у селу Кусадак, јесте чувена Камеја из Кусатка, која се 

налази у Народном музеју у Београду, а позната је широм света. Од остатака 

материјалне културе значајно је поменути: трасу римског водовода, камени мост 

саграђен у време аустријске окупације (1735), цркву брвнару посвећену Светом Илији 

из периода 1827-1830., која представља највећу сачувану варошку брвнару у ближој и 

даљој околини, а затим и цркву брвнару у Селевцу из 1830-1833., цркве у Башину, 

Церовцу, Кусатку. 

Што се самог градског језгра тиче, као урбанистичке целине до скоро су се 

издвајале стара и нова чаршија, које како године пролазе полако ишчезавају.172 У самом 

граду налази се црква посвећена Преображењу Господњем, освећена 1902. године, коју 

је осликала радионица познатог сликара Стеве Тодоровића. Такође се издваја и бањски 

парк Кисељак, познат по својој лековитој минералној води, у који су још давно 

долазили многи познати Београђани на одмор, између осталих и Матија Бан. 

Паланка је још у XIX веку постала културно-образовни центар Доње Јасенице. 

Међу првим школама у Србији, 1827. године, основана је школа у тадашњој Хасан-

пашиној Паланци. Почетком 1869. године основана је Књижница и читаоница, а 1895. 

године основана је Грађанска читаоница, као покушај да се обнови рад Књижнице, која 

је у то време била ретка установа, чак и међу већим градовима Србије. Оне заправо 

                                                 
172 Велики и дугорочни проблем направила је Одлука о привременим правилима грађења 
(„Међуопштински службени лист општина Велика Плана-Смед. Паланка“, бр. 12/2003) која је омогућила 
да се постојећи планови ставе ван снаге и да се примењују Привремена правила грађења, што је 
омогућило неконтролисану изградњу. Као један општи акт, ова одлука није могла да уважи 
специфичности насеља или појединих њених делова, па је тиме омогућена изградња непримерених 
објеката, и нарушавања постојећих урбаних целина. Више видети: Приказ и анализа стања у 
просторном и урбанистичком планирању, у: Стратегија локалног одрживог развоја Смед. Паланке, 
2006, 22. 
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представљају претече данашње паланачке Библиотеке. 1920. године почиње са радом и 

паланачка Гимназија. 

Културни живот у Паланци има дугу традицију. Рецимо да је с почетка XX века, 

тачније 1904. године основано Радничко културно-уметничко друштво, које годину 

дана касније добија име КУД „Абрашевић“. Са оснивањем овог друштва, у Паланци 

почињу да се одржавају маскенбали, забаве, оснивају хорови, а за позоришну секцију 

овог друштва, данашње Градско позориште везује своје почетке. 

 

Као што свако место има јунаке којима се поноси и према којима се препознаје, 

тако и Паланка и њена околина имају своје. Последњих година уочава се тенденција да 

села паланачке општине имају потребу за стварањем сопственог идентитета кога граде 

управо на делима локалних јунака, историјских личности који су везани за њихове 

средине. То се манифестује кроз оснивање удружења и/или покретање манифестација 

које се одржавају у самим селима. Тако нпр. село Кусадак проналази везу са Милојем 

Поповићем Ђаком, који је 1825. године подигао буну у јасеничком крају, познату као 

Ђакова буна. Ова буна упамћена је као једна од највећих буна, јер се проширила и на 

тадашње оближње нахије. За време трајања немира Паланка је била седиште у коме су 

се побуњеници састајали са емисарима кнеза Милоша. Буна је крваво угушена, Милоје 

Ђак погубљен, а цео крај похаран и попаљен.173 

Село Глибовац везује се за Станоја Главаша, (који је у Глибовцу рођен, а чији се 

гроб налази у селу Баничина), знаменитог хајдучког харамбашу и једног од 

највиђенијих устаничких људи/војвода Првог српског устанка, који је још пре дизања 

Устанка био Карађорђев пријатељ и побратим, и био му веран све до смрти. 

Село Водице је место рођења Пере Тодоровића (1852-1907), политичара и 

новинара. Пера Тодоровић је био један од присталица Светозара Марковића и покретач 

новина, као што су: „Самоуправа“, „Мале новине“, први информативно-

сензационалистички лист у Србији. Био је добровољац у рату против Турака, и из тог 

периода потиче његово најпознатије књижевно дело „Дневник једног добровољца“. 

Због тога се сматра пионирем српског новинарства и издаваштва. О животу Пере 

Тодоровића писали су многи, између осталих Слободан Јовановић и Латинка Перовић. 

У његову част је 1993. године установљена награда која носи његово име за допринос у 

                                                 
173 Воја Новаковић, Паланка кроз векове, Центар за културу и Биро „Хермес“, Смед. Паланка, 1970, 102-
112. 
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проучавању лика и дела Пере Тодоровића. Награду су установили Арс форум 

удружење, СО Смед. Паланка, и Народна библиотека у Смед. Паланци.174 

Културни живот обогаћују и дешавања у оквиру културних манифестација које 

се одржавају у граду и селима паланачке општине, као што су: Филозофски сусрети, 

чији су организатори Удружење студената филозофије Југославије и Савет 

филозофских сусрета, а који се организују од 1998. године; Фестивал аматерских 

позоришта Нове театарске форме, који траје већ 11 година, а чији је организатор 

Градско позориште у Паланци; МАДЕС – фестивал малих дечијих сцена, који се 

одржава у селу Церовац, чији су организатори Градско позориште, Дом културе и ОШ 

,,Милија Ракић“ из Церовца; Дани азањске погаче, од 1998. године, чији је организатор 

Туристичко земљораднички клуб Азањска погача; Дани Станоја Главаша у Глибовцу, 

од 2004. године, манифестација која је установљена са тенденцијом да пређе ниво 

локалне манифестације; смотра фолклора Јасеничко прело (организатор: КУД ,,Гоша“, 

од 2005. године) и манифестација Ђакови дани у Кусатку која је планирана да се од 

2006. године одржава сваког лета, и да постане традиционална. Значајно је поменути да 

све ове манифестације имају подршку СО Смед. Паланка. 

Сваког 27. септембра у Паланци се одржава Крстовдански вашар чија традиција 

датира још од давне 1835. године. Такође, и првомајски уранак традиционално се 

одржава у Паланци уз пратећи културно-забавни садржај у којем углавном учешћа 

узимају локална културно-уметничка друштва. 

 

За заштиту непокретне културне баштине Паланке задужен је Регионални завод 

за заштиту споменика културе у Смедереву, док се о покретним културним добарима 

старају паланачке институције: музеј и архив, институције које у свом домену имају 

заштиту културних добара. 

 

5.4.1.1. Народна библиотека у Смед. Паланци 

 

Народна Библиотека у Смед. Паланци је најстарија институција у граду, а убраја 

се и међу најстарије српске читаонице и библиотеке у Србији. Од 1962. до 1994. године 

обављала је послове матичне библиотеке за општину Смед. Паланка, када је новим 

                                                 
174 Први лауреат била је Латинка Перовић, а Награда се не додељује сваке године, већ кад за то постоје 
финансијске могућности. 
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Законом о библиотечкој делатности послове матичности за Подунавски регион 

преузела Народна библиотека у Смедереву. Народна библиотека у Смедеревској 

Паланци располаже фондом од око 52.000 књига, што уз, број новина, часописа и 

другог библиотечког материјала даје цифру од око 60.000. Фонд књига паланачке 

библиотеке, који је мањи од 60.000, показује врло скромну збирку, узимајући у обзир 

да IFLA-ини Стандарди за јавне библиотеке препоручују да величина збирке буде од 

два тома по становнику, односно три тома у мањим библиотекама.175 

Данас она не спада у веће и боље опремљене и уређене библиотеке, а није ни 

матична. Библиотека свој рад реализује кроз следећа одељења: Завичајни фонд и 

научно одељење; Одељење књижевности за децу; Одељење књижевности за одрасле; 

Одељење периодике са читаоницом; и издавачку делатност. 

 

5.4.1.2. Народни музеј у Смед. Паланци 

 

Народни музеј у Смед. Паланци је основан 1966. године као музеј комплексног 

типа, који за циљ има прикупљање, чување, презентацију и заштиту културних добара. 

Својим активностима Музеј покрива територију општине Смедеревска Паланка, а од 

1995. године и територију општине Велика Плана. Рад Музеја одвија се преко следећих 

одељења: археологије са збиркама праисторије, антике, средњег века и нумизматике; 

историјско-завичајног одељења; одељења етнологије са збиркама керамике, текстила, 

дрвета, метала; одељења историје уметности са збиркама српског сликарства XIX и XX 

века, збирке завичајног сликарства и неколико легата – Душана Мишковића, Олге 

Јанчић и Александра Луковића; одељења стручне библиотеке, и кроз рад Модерне 

галерије. Музеј се поноси својом ликовном збирком у којој се издваја збирка српског 

сликарства прве половине ХХ века. Радовима су заступљена најпознатија имена 

српског сликарства као што су: Бета Вукановић, Леон Коен, Сава Шумановић, Коста 

Миличевић, Васа Ешкићевић, Милош Голубовић, Михаило С. Петров, Петар Добровић, 

Моша Пијаде, Петар Лубарда, и многи други. 

У свом почетку Музеј је сакупљао и архивску грађу, да би са оснивањем Архива 

сва грађа прешла у архивски фонд. 

 

                                                 
175 Гордана Стокић и Жељко Вучковић, Менаџмент у библиотекама, Београд, 2003, 95. 



 90 

5.4.1.3. Историјски архив „Верослава Вељашевић“ 

 

Историјски архив у Смед. Паланци основан је 1968. године. То је установа која 

врши заштиту, чување, сређивање, обраду и презентацију архивске грађе. Првобитно је 

Архив покривао територију општине Смед. Паланка, да би од 1996. године, Архив 

проширио ингеренције и на општине Велика Плана и Жабари. Паланачки архив има 

160 идентификованих фондова и осам збирки. Највећи део збирке чине фондови 

настали после 1944. године, а најстарији фондови су: Општина паланачка, Општина 

плањанска и Начелство Среза великоорашког. Најстарију збирку чине 262 црквене 

књиге из 19 цркава које представљају културно добро од изузетног значаја. Библиотека 

Архива броји 3.953 библиотечких јединица, од чега највећи број чине књиге из 

националне и локалне историје, а затим стручна литература, енциклопедије, зборници и 

часописи. 1998. године Архив мења назив у Историјски архив „Верослава Вељашевић“. 

 

5.4.2. Градско позориште 

 

Своје почетке Градско позориште везује за 1905. годину, када је одиграна прва 

позоришна представа у Паланци. У то време позориште званично није постојало, већ су 

постојале драмске секције у оквиру КУД-а „Абрашевић“ и других група и друштава. 

После другог светског рата, драмска секција „Абрашевића“ је 1950. године прерасла у 

Градско аматерско позориште „Абрашевић“,176 и постало професионално, али је као 

такво постојало само годину дана. Данас је то институција културе аматерског 

карактера177 која своју делатност остварује кроз велику, омладинску и дечију сцену, и 

годинама се налази у врху позоришног аматеризма Србије. 

 

5.4.2.1. Организације културе 

 

Културни живот Паланке одвија се кроз рад поменутих институција културе и 

активности удружења која за основно поље делатности имају културу. Неговање 

ликовне културе засигурно представља једну од карактеристика Паланке. Велики је 

                                                 
176 Никола Владисављевић, Абрашевић 1977 - Смедеревска Паланка, КУД „Абрашевић“, Смед. Паланка, 
1978, 39. 
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број ликовних уметника школованих на уметничким школама и академијама, а такође, 

изразито је развијен аматеризам у ликовној уметности. Један део професионалних 

уметника и уметника аматера организован је у оквиру Друштву ликовних стваралаца 

„Вуксан“ и Удружењу ликовних уметника „Башин“. Удружење „Вуксан“, постоји од 

1991. године и наставља се на рад Друштва „10. октобар“. Удружење носи име у знак 

сећања на професора ликовног васпитања Драгољуба Вуксановића Вуксана (1908-

1973), чија су личност и педагошки рад оставили трага у културном животу Паланке. 

Друштво чине професионални уметници, опредељени за ликовну и примењену 

уметност, и они који се уметношћу баве из хобија. Сваке године с пролећа и јесени, 

сада већ традиционално, ово друшто одржава своје групне изложбе у простору Галерије 

модерне уметности. Друштво не делује само локално, већ се повезује и остварује 

сарадњу са другим градовима Србије. Друштво је отворено за примање нових чланова, 

а нарочито даје подстицаја младим уметницима, што игра значајну улогу у ширењу и 

развијању интересовања за ликовно стваралаштво. 

Колико је популарна ликовна уметност показују и бројне иницијативе 

организовања ликовних колонија у граду. Најзапаженија од њих била је ликовна 

колонија „Гоша“. Први пут Колонија је организована 2000. године, са намером да 

постане традиционална, а остварена је само у три сазива, коју су подржале „Гоша“ 

холдинг корпорација, „Гоша монтажа“ и „Гоша“ ФОМ. Замисао је била да се „Гошине“ 

сликарске колоније одржавају на свим оним местима у земљи где је овај некадашњи 

гигант имао своја градилишта. Колонија је окупљала познате уметнике, али су за 

престанак рада тешка економска ситуација и приватизација фабрика били пресудни. 

Скромније сликарске колоније одржавају се у Паланци и њеној околини које 

неколико година уназад организују Удружење ликовних уметника „Башин“ и приватна 

лица. 

У културној понуди општине учествују и културно-уметничка друштва и 

хорови. Сва три културно-уметничка друштва из Паланке са ентузијазмом делују и 

окупљају велики број младих, негујући домаћи фолклор. Сваке године традиционално 

одржавају своје годишње концерте у Паланци, али гостују и у другим градовима у 

земљи и иностранству. Међутим што се тиче гостовања, председник КУД-а 

„Абрашевић“ је указао на проблем који се односи на то да сви КУД-ови из Београда 

                                                                                                                                                         
177 Раније се Позориште финансирало по програмима, слично КУД-овима. 
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добијају позиве за фестивале, тако да, по његовом мишљењу, Савез аматера Србије 

држи монопол, и да стално једни те исти путују по иностранству.178 

Сва паланачка удружења функционишу по традиционалном, превазиђеном 

принципу. Ниједно од активних удружења нема развијену инфраструктуру, тако да је 

уочљив изостанак активности у складу са пројектним. Удружења, немају капацитета за 

мешовите изворе финансирања, па тако очекују од локалне самоуправе много више 

него што она може да им пружи, или пак раде на бази сопственог ентузијазма, и 

спорадичног спонзорства. 

С друге стране, у Паланци не постоји удружење које би се, рецимо, бавило 

алтернативним и савременим видовима стваралаштва и који би тиме могли јасно да 

покажу различитост и по питању функционисања, и по питању својих активности, и да 

у својој средини промовишу савремена уметничка стремљења. 

 

5.4.3. Анализа просторно-техничких ресурса институција културе 

 

Библиотека: 

Народна библиотека у Смедеревској Паланци располаже са свега 156,56 м2 

простора, који се у њеном раду показује као недовољан. Неадекватност простора 

Библиотеке огледа се и у томе што је она смештена у згради која потиче из друге 

половине ХIX века, у којем је некада првобитно била смештена пошта, а потом и Музеј 

на самом његовом почетку. Дакле, недостатак простора и ненаменска и стара зграда 

показују се као основни инфраструктурни проблеми паланачке Библиотеке, са којим се 

суочавају и многе друге институције у Србији. 

Што се тиче техничке опремљености, Библиотека поседује пар компјутера, има 

прикључак за Интернет. Међутим, Интернет се користи спорадично, више на личну 

иницијативу појединих запослених, што значи да већина кадра недовољно познаје 

технику. Библиотека није прикључена у COBISS систем. 

 

Музеј: 

Музеј се налази у више објеката. Централна зграда, где су смештене изложбене 

просторије, налази се у ненаменском објекту, у згради која потиче из средине ХIX века 

и која је најпре служила као среско начелство, а од 1945. до 1969. године као општина. 

                                                 
178 Извештај са фокус група I. Видети: Прилог 8. 
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Административне просторије Музеја налазе се у згради која је 30-так метара удаљена 

од централне, и које су такође старе и ненаменске - некада давно користиле су се као 

коњушнице, жандармеријска станица, СИЗ за културу, када је и извршена 

реконструкција зграде како би се прилагодила новој намени. Ове две зграде, централна 

и административна, налазе се у самом центру/језгру града. Око 300 метара од њих 

удаљена је Галерија модерне уметности Народног музеја у Смед. Паланци. Галерија 

такође заузима позицију центра града (почетак главне улице-шеталишта). Графичка 

галерија, отворена 2001. године, је такође била физички одвојена од свих ових 

простора, али је функционисала само један кратак период. Због влаге је затворена, 

простор је дат на коришћење једној политичкој партији, а алтернативни простор није 

обезбеђен. 

Захваљујући донацијама Канадске и Норвешке амбасаде 2001. године, а затим и 

НВО ACDI/VOCA-е 2002. године средствима USAID-а, на Музеју су изведени 

инфраструктурни радови чиме је побољшано стање зграде и услови за рад.179 

2003. године из интервјуа са кустосом Музеја сазнајемо да Музеј нема мејлинг 

листу зато што не постоје компјутери. Две године касније, од директорке сазнајемо да 

Музеј има 4 компјутера, 3 штампача, 2 скенера, али да недостаје још нека техничка 

опрема као што су пројектор, фотокопир машина и др. Галерија модерне уметности 

није технички опремљена, нема ни компјутер, ни штампач, ни скенер, ни факс. Једино 

су централна и административна зграда опремљене техником, али компјутери нису 

умрежени. 

 

Архив: 

За разлику од других установа, Архив се налази у објекту који је наменски 

грађен, што подразумева да има солидне услове за рад, депо за смештај грађе, 

канцеларије, простор намењен читаоници, али има проблем са грејањем. 

Што се тиче техничке опремљености, у време вођења интервјуа са директорком, 

управо је био купљен компјутер, а Интернет је тек требало да се уведе, мада су за то 

постојали одређени технички проблеми. 

                                                 
179 Захваљујући овим донацијама сређене су инсталације, санитарни чвор, препокривање зграде и друго. 
О лошем стању Музеја сазнајемо у: Миша Богосављевић, Лакше псима луталицама него нама, 
„Јасеница“, 17. октобар 2001. Захваљујући овим донацијама сређене су инсталације, санитарни чвор, 
препокривање зграде и друго. 
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Захваљујући подршци Министарства за културу Србије, Архив се опремио 

апаратима за микрофилмовање, микрочитачем, већ поменутим компјутером, скенером 

и апаратом за противпожарну заштиту. 

 

Позориште: 

Позориште је смештено у згради која се налази у самом центру града, одмах 

поред главне зграде Музеја. Позориште има салу која може да прими 300 људи, 

гардероберницу, административне просторије, и у истој згради кафић „Позоришни 

клуб“. Захваљујући донацији НВО ACDI/VOCA средствима USAID-а 2002/3. године, 

Позориште је побољшало своју техничку опремљеност, а решени су и инфраструктурни 

проблеми кровне конструкције изнад позорнице. 

Што се тиче техничке опреме, Позориште има компјутер и Интернет везу. 

 

Увидом у просторно-техничке ресурсе може се закључити да они генеришу 

одређене проблеме у раду институција културе. Од четири институције културе у 

граду, једино се Архив налази у наменски грађеном објекту. Издвојили су се проблеми 

недостатка простора и ненаменских зграда Библиотеке и Музеја. 

Техничка опремљеност институција је врло скромна, и показује да технички 

ресурси којима располажу нису довољни. 

Треба нагласити да ни у једној од институција у граду не постоје рампе које би 

омогућиле приступ овим институцијама, а према томе и њиховим садржајима, особама 

са инвалидитетом. То је донекле изводљиво само у Позоришту. Ово представља 

додатни, с једне стране инфраструктурни проблем, док с друге стране представља 

проблем који се односи на питање публике и уопште доступности културних садржаја. 

 

5.4.4. Анализа програмских ресурса 

 

Библиотека: 

Програми Библиотеке крећу се у оквирима основне библиотечке делатности – 

издавање књига на читање, и с времена на време, приређивање књижевних вечери. 

Према речима директорке, програми Библиотеке се не разликују од програма других 

установа истог типа. Што се тиче промене или новина у програмској политици, предлог 

је да се уведе виртуелна читаоница, да се Библиотека прикључи у COBISS систем, и да 
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се активирају огранци Библиотеке у месним заједницама и у селима општине, јер је 

потребно „приближавање књиге читаоцима, јер и у селу и у граду живе деца и одрасли 

који би желели да се образују и читају књиге“.180 

По речима претходне директорке, за време њеног мандата програми су се од 

других установа разликовали само садржајно, „онолико колико се у креативности људи 

разликују сличних интересовања, а њихов квалитет били су актуелност и новина за 

Паланку“.181 Од осамостаљења Библиотеке 2003. године, па до краја те године, на 

основу Извештаја о раду за овај период, уочавају се покушаји иновирања програмске 

политике. У Извештају се каже: „Библиотека се отворила према читаоцима, медијима, 

уметницима и културним радницима Паланке. Такође је остваривана добра сарадња са 

институцијама културе и са Оснивачем, као и са библиотекама у Смедереву и Великој 

Плани. Основан је Клуб књижевности и уметности Народне библиотеке, Хор Народне 

библиотеке, редовно је излазио Билтен са препорукама нових књига и као хроника 

дешавања у протеклом месецу. Издавачка делатност је радила углавном као графичка 

делатност, али су крајем године припремљене за штампу две књиге као првенци 

издаваштва - једна књига поезије и компјутерски приручник. Радници Библиотеке су 

као учесници и сарадници били активни у Друштву читалаца „Сусрети“ чији програм 

су организовали професор српског језика, Радмила Кованџић и Одбор за културу Г 17 

+. Два радника су положила стручни испит у Народној библиотеци Србије (један са 

високом, један са вишом стручном спремом). Добили смо на поклон много књига од 

издавача, Министарства културе и нарочито читалаца, поклонили око 1.000 

незаведених књига библиотекама основних и средњих школа.“ 

У плану је Библиотека имала, како каже претходна директорка, да оснује и 

школу креативног писања при Библиотеци, али се то није остварило.182 

Библиотека је 2004. године установила Конкурс за прву књигу (без жанровских, 

старосних или географских граница), са намером да постане традиционалан. Конкурс је 

намењен младим ауторима чија дела нису објављивана. Као награду, Библиотека 

награђеном аутору/ки штампа књигу у 500 примерака. Претходна директорка је 

                                                 
180 Интервју са Добрилом Здравковић, директорком Народне библиотеке у Смед. Паланци. Видети: 
Прилог 1. 
181 Интервју са Биљаном Петровић Михаиловић, директорком Народне библиотеке у Смед. Паланци у 
периоду април 2003-децембар 2004. Видети: Прилог 2. 
182 Исто. 
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успостављање награде окарактерисала као „сигурно најважнији догађај у раду 

Библиотеке (а и шире) у току протекле године“.183 

 

Музеј: 

По речима кустоса 2003. године, поред комуницирања и презентовања музејских 

фондова, Музеј је планирао новине у програмској политици као што су окретање 

школама путем едукативних садржаја. У главној изложбеној згради Музеја изложени су 

експонати из сталане музејске поставке. Дешава се да се једном годишње у главној 

музејског згради стална поставка замени гостујућом изложбом, али се то у принципу 

избегава, због повећане могућности да се експонати у скидању, качењу и преношењу, 

оштете.184 

У Галерији модерне уметности редовно се два пута месечно, организују 

изложбе. Својом концепцијом Галерија настоји да одржи одређени ниво, одабирајући 

углавном домаће реномиране сликаре, углавном mainstream-а. Од 2000. до 2005. године 

у Галерији је одржано више од 60 изложби, што значи да је у просеку организовано 

дванаест изложби годишње. 

По речима директорке 2005. године, Музеј планира едукативне програме у 

сарадњи са школама. У промени програмске политике помажу семинари и предавања о 

маркетингу, менаџменту и PR-у. „Не можемо да правимо поређење између програма и 

пројекта нашег музеја и других јер немамо њихове планове, јер немамо увида у то. 

Знамо информативно о томе шта се дешава“,185 речи су директорке. 

Такође, у Музеју се поред изложби одржавају и концерти, предавања, промоције 

књига. 

 

Архив: 

По речима директорке, програми Архива се у принципу не разликују од других. 

Раније, пре промене начина финансирања, Архив је имао обавезу да ради све што 

наложи Архив Србије, а сада је сасвим другачије. Према њеним речима, „после „пада“ 

Архива на општински ниво, Архив Србије, је изгубио ауторитет који некада имао“. 

Што се тиче нових програмских садржаја Архива, размишљало се о покретању 

часописа који би излазио једном годишње, у виду неког архивског прегледа. Архив није 

                                                 
183 Исто. 
184 Упоредити: Прилог 3. и Прилог 4. 
185 Исто. 
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спроводио никакво истраживање о квалитету програма. „О томе говоре извештаји о 

раду, да ли смо нешто испланирали реално или нереално. Њих шаљемо Министарству, 

СО Смед. Паланка, Управном одбору, али питање је да ли то уопште неко чита.”186 

 

Позориште: 

Рад Позоришта организован је кроз дечју, омладинску и велику сцену/драму. 

„Од програма, ту су: играње позоришних представа, прављење монолога, реситала, 

организовање музичких манифестација, концерата, једном речју, све што има културно-

едукативни карактер.“187 

С обзиром на то да Позориште, како је рекао директор, „настоји да направи 

прелаз између професионалног и аматерског, увек има на свом репертоару известан 

број представа које може да одигра кад затреба. Годишње се у Позоришту реализују 

бар две нове представе, и обавезно организују гостујуће, како из Београда, тако и из 

других градова. Паланачка публика, која увек радо одлази у позориште и пуни 

позоришну салу, има прилику да једном годишње посети већ помињани Фестивал 

аматерског позоришта Нове театарске форме.“188 

По речима директора Позоришта, нема неке велике разлике између програма 

паланачког позоришта и других сличних програма.189 

 

На основу свега реченог може се закључити да програмске ресурсе паланачких 

институција културе чине њихове основне делатности, дакле, у питању су стандардне 

активности, без неких иновативних садржаја. Ниједна институција нема пројектне 

активности које одговарају савременом концепту пројекта. Позориште реализује 

представе које назива пројектима, међутим, у данашње време овакав тип пројеката 

сагледава се као застарела концепција пројекта који је окренут реализацији одређеног 

производа, у овом случају представе. У модерном смислу, оријентисаност на конкретан 

производ заменила је оријентација на процес, на сам садржај рада. Пројекат данас 

представља сусрет, дружење, контакт, комуникацију уметника и јавности. Дакле, 

                                                 
186 Интервју са Радицом Милошевић, директорком Историјског архива у Смед. Паланци. Видети: Прилог 
5. 
187 Интервју са Томиславом Митровићем, директором Градског позоришта у Смед. Паланци. Видети: 
Прилог 6. 
188 Исто. 
189 Исто. 
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акценат је на квалитету комуникације који се оствари, процес и начин на који је та 

комуникација остварена, а не само дело.190 

Да су остале институције далеко, не само од од овог савременог пројектног 

тренда, већ и од оног застарелог концепта, по начину размишљања, и по свом 

понашању, показује и чињеница да су директори институција као реализоване пројекте 

истакли оне који се тичу инфраструктуре и техничког опремања. Додатне пројектне 

активности не спроводе, а као основне разлоге за строго придржавање основне 

програмске оријентације, све институције до једне, образлажу недостатком 

финансијских средстава, те, када би их имали више на располагању, да би и програми 

били богатији и садржајнији. 

То примећује и публика и не-публика када у фокус групама изјављује да су 

садржаји које нуде институције стереотипни и неаутентични, а манифестације 

концепцијски застареле. 

Поједини покушаји програмских иновација, као нпр. пројекат за виртуелну 

читаоницу Библиотеке, или музејски пројекат „Фотографија музејске стварности“, пре 

се могу сагледати као ретке личне иницијативе запослених, које су, на жалост, кратког 

даха. 

 

5.5. Општински прописи (правни оквир) 

 

Током истраживања није се дошло до сазнања да постоје општински прописи 

или друга акта која се директно односе на културу. С обзиром на ингеренције локалне 

самоуправе да на својој територији наплаћује таксе, не постоји ниједна одлука која 

говори о томе да се одређени део оствареног прихода од такси одваја за културу. У вези 

тога члан Општинског већа задужен за културу изнео је мишљење: „Општинске таксе 

које се плаћају за разноразне делатности и од којих се добрим делом буџет пуни, могу 

бити искоришћене и за културу, с тим што се и ту мора бити обазрив, јер ако се људи 

оптерете много великим таксама, а неко то објасни некоме ко једва заради и то не може 

да плати, а ради много, да то иде на културу, онда би се људи окренули против културе, 

и то би било контрапродуктивно.“ Из овог неубедљивог исказа се закључује да се 

култура још увек доживљава као секундарна, а не као чинилац који прожима све 

сегменте друштва и подједнако као и друге области доприноси укупном развоју. 

                                                 
190 Милена Драгићевић Шешић и Бранимир Стојковић, Култура, менаџмент, анимација, маркетинг, 133. 
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И поред тога што Закон о локалној самоуправи, у многим случајевима, 

општинама даје право да одређене ствари разјасне у својим статутима, многе општине 

то још увек нису учиниле, па тако и општина Смедеревска Паланка.191 Текст Статута 

готово је идентичан тексту Закона. Тиме се не користи могућност да се у Статуту 

општине уреде питања која је републички Закон о локалној самоуправи општинама 

ставио у надлежност.192 Тако су нпр. овим законом проширене надлежности општинске 

управе, омогућено је стварање посебних савета и других тела која треба да појачају 

учешће грађана и њихових удружења у раду локалних органа, али ово није пракса у 

паланачкој општини. 

 

Што се тиче законодавног оквира, утисак је да испитаници у оквиру паланачких 

фокус група нису баш понајбоље упознати са њим. Интересантно је то, да су се сви 

испитаници у вези правног оквира базирали искључиво на републичко законодавство, 

што упућује на закључак да испитаници нису довољно упознати са надлежностима које 

по питању правног оквира има локална самоуправа. На фокус групи са представницима 

локалних органа управе чула се примедба на то што законодавство не регулише статус 

уметника аматера, што је препознато као велики проблем, поготово када се узме у 

обзир да је аматеризам у Смед. Паланци изразито развијен. Имајући ово у виду, 

уметници аматери посебно су заинтересовани да се општинским прописима регулише 

њихов статус чиме би се и формално признало њихово постојање, а самим тим и улога 

коју имају у локалној заједници. То су потврдили и представници институција. Даље, 

они су постојеће законе оценили као застареле, неадекватне и лоше, као што је нпр. 

Закон о библиотечкој делатности, и да треба што пре донети нове. Такође, изнели су 

проблем да не постоје закони који се односе појединачно на све институције, као нпр. 

на позориште. 

Учесници фокус групе са представницима медија су се сложили да је 

законодавство из области културе катастрофално, да га треба што пре мењати, и да је 

                                                 
191 Нпр., Закон каже да седнице општинске скупштине треба да буду јавне, а да је дозвољено да буду и 
затворене „из разлога безбедности и других разлога који су утврђени законом и статутом“ (члан 33. 
Закона). Уместо да конкретно наведу разлоге за прављење изузетака, неки општински статути буквално 
понављају текст Закона. Ово је само један пример од многих да општине нису искористиле могућност да 
у својим статутима реше све оно што им Закон допушта као дискреционо право. Такве празнине могу да 
доведу до потешкоћа у примени принципа усвојених новим Законом о локалној самоуправи. Видети у: 
Општински статути – шанса да се искористе све могућности које пружа Закон о локалној самоуправи, 
ЕПуС, 2004, 3. 
192 Статути би, у много чему, требало да буду нови акти, који на много конкретнији начин него што је то 
до сада био случај, дају основ да се остваре могућности које су Законом предвиђене. Исто, 4. 
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неке довео до подређеног положаја. Сви учесници су се сложили да је заправо стање у 

култури последица/одраз лошег законодавства које регулише ову област, док 

представници удружења и уметника нису показали да су упознати са законодавним 

оквирима, па и са тим да ли постоји неки закон који штити уметнике. Посебно је 

истакнут проблем који има КУД „Абрашевић“ везан за ауторска права кореографа, јер 

се дешава да кореограф уради кореографију, коју онда преузму сеоски КУД-ови. 

Председник овог удружења сматра да би требало да постоји закон који би штитио 

постојање и традицију „Абрашевића“.193 

 

Искази испитаника указали су на следеће проблеме: на неадекватне и застареле 

законске оквире, непостојање системског закона о култури, непостојање закона по 

врстама уметности, непостојање закона о ауторским правима на републичком нивоу, 

као и нерегулисан статус аматера и слободних уметника. 

 

Пре свега неопходно је прописима регулисати статус аматера и статус 

слободних уметника, а такође да, у складу са својим надлежностима, локална 

самоуправа, почне да користи своја права и ингеренције над оним што јој је Закон о 

локалној самоуправи омогућио, а што је везано за културу паланачке општине. 

 

5.6. Финансирање културе у општини Смед. Паланка 

 

5.6.1. Доношење одлука у вези финансирања културе 

 

Према члану 18., став 14. Закона о локалној самоуправи, општина оснива 

установе и организације у области културе, прати и обезбеђује њихово функционисање. 

Према члану 9. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94) 

средства за остваривање заштите и коришћења културних добара обезбеђује се у 

буџету, у складу са Законом о делатностима од општег интереса у области културе 

(„Службени гласник РС“, бр.49/92, члан 2-3. и члан 10). Према члану 10. овог закона, 

потребе у области културе за чије остваривање се средства обезбеђују у буџету 

општине/града су: заштита значајних културних добара (став 1); рад, одржавање и 

                                                 
193 Извештај са фокус група I. Видети: Прилог 8. 
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остваривање програма установа културе од значаја за општину/град - музеј, архив, 

завод (став 9). Средства за потребе утврђене у ставу 1. овог члана могу се обезбедити и 

самодоприносом, уступањем ауторских права и од легата и других поклона. Општина 

одлучује о висини средстава за остваривање потреба у култури у општини на основу 

критеријума које утврђују као и програма и предрачуна трошкова потребних за 

остваривање тих потреба по свим основама финансирања (члан 11). 

 

За анализу и потпуни увид о процедурама одлучивања и одређивања укупног 

износа средстава намењеног култури, као и о механизмима расподеле буџетских 

средстава институцијама културе, било је кључно добити стенограмске белешке или 

звучне записе са седница Извршних одбора, односно касније, Општинског већа, на 

којима се расправљало о расподели средстава намењених култури. Међутим, до ових 

извора података није се могло доћи, уз различита образложења – од тога да записи не 

постоје, тј. да нису сачувани, до тога да је за њих надлежан само Суд. Тиме се само 

демонстрирало непоштовање или незнање о постојању Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04).194 

Иначе, према члану 15. Пословника ОВ, о току седнице Већа води се записник 

који садржи основне податке о раду седнице, присутним и одсутним члановима Већа, 

лицима која по позиву учествују у раду седнице, питањима која су разматрана на 

седници и донетим актима. Према члану 16. Пословника ОВ, материјали са седница 

Већа, донета акта, записници и компјутерски снимци, чувају се у документацији Већа, у 

Служби за скупштинске послове и односе са јавношћу. 

Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 9/02, 87/02, 66/05), 

између осталог, прописује Календар буџета локалних власти.195 Календар подразумева 

рокове до којих се праве предлози општинских буџета, па према томе и рокови до којих 

саме институције подносе сопствене предлоге финансијских планова. Као што је 

поступак доношења буџета временски омеђен у форми буџетског календара, тако је 

                                                 
194 Члан 2. Закона о слободном приступу инфорамцијама од јавног значаја каже да информација од 
јавног значаја, у смислу овог закона, јесте информација којом располаже орган јавне власти, настала у 
раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о 
чему јавност има оправдан интерес да зна. Да би се нека информација сматрала информацијом од јавног 
значаја није битно да ли је извор информације орган јавне власти или које друго лице, није битан носач 
информација (папир, трака, филм, електронски медији и сл) на коме се налази документ који садржи 
информацију, датум настанка информације, начин сазнавања информације, нити су битна друга слична 
својства информације. 
195 Поступак припреме и доношења буџета извршава се према буџетском календару – календару 
републичког буџета и календару буџета локалних власти (члан 14. Закона о буџетском систему) 
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учињено и када се ради о завршном рачуну буџета. По први пут су прецизно одређени 

рокови до којих се морају извршити поједине фазе у буџетској процедури везаној за 

поступак припреме, састављања и подношења завршних рачуна директних и 

индиректних корисника.196 

О процедурама одлучивања и о механизмима расподеле буџетских средстава 

намењених култури у општини, сазнали смо из обављених интервјуа и разговора са 

релевантним особама. 

На основу разговора са начелницом Одељења за финансије Општинске управе, 

сазнали смо да Одељење за финансије разматра финансијске планове које доставе 

институције културе, а потом ова служба одобри онолико средстава колика су 

институције имале у претходној години, увећане за одређени постотак. Проценат 

увећања буџета представља стопу раста прихода националног дохотка, раст цена, 

инфлацију и сл., што се прописује Меморандумом о буџету. На тај начин висина 

средстава се одређује без обзира колико су институције тражиле, односно предвиделе у 

својим предлозима финансијских планова. По речима начелнице Одељења за 

финансије, јавне расправе поводом буџета практиковане су више за време претходне 

локалне власти на које су позивани директори и сви заинтересовани. Она је још истакла 

и то, да пуњење буџета директно утиче на могућност добијања месечних предвиђених 

средстава за институције. Нпр. ако се 60% пуни општински буџет, толики проценат од 

планираних месечних средстава могу да добију институције, тако да од прилива 

средстава у општински буџет директно зависи и износ средстава који институције 

добију у току једног месеца. У начелу, институцијама се одобрава износ средстава од 

претходне године који је увећан за стопу раста, која је нпр. 2005. године износила 9%. 

Потом се предлози буџета предају на увид председнику Општине, затим Оштинском 

већу, а затим иду на Скупштину. Одлуке су усвојене када 25 од 49 посланика гласа за.197 

По речима председника Савета за финансије поступак доношења одлука у вези 

финансирања је следећи: Одељење за буџет Општинске управе разматра захтеве, 

односно предлоге планове буџета институција. Пошто размотре њихове финансијске 

планове, ова служба ради предлог буџета, па то иде на Веће које тај предлог разматра, 

па на Скупштину, а Савет за финансије даје стручно мишљење и може да уложи своје 

                                                 
196 Поступак припреме, састављања и подношења завршних рачуна корисника буџетских средстава и 
средстава организација обавезног социјалног осигурања и завршних рачуна буџета Републике и буџета 
локалних власти извршава се према Календару за подношење завршних рачуна (члан 64. Закона о 
буџетском систему) 
197 Разговор са Миленом Глишић, начелницом Одељења за финансије Општинске управе 
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примедбе и сугестије. Међутим, пре него што предлог дође на Веће, све се унапред 

договори, политичке структуре се усагласе, постигну се коалициони договори како не 

би дошло до неке веће скупштинске расправе.198 

По речима члана Општинског већа задуженог за културу, сви предложени 

планови и буџети се разматрају на седницама Општинског већа. Средства за културу се 

одвајају, по његовим речима, тако што се планови и програми институција финансирају 

оном динамиком коју су предложили њихови руководиоци. Институције упућују 

захетеве са рачунима Трезору за трошкове које су имали, и на тај начин им се исплаћују 

средства. Члан Општинског већа задужен за културу изнео је примедбе на трезорско 

пословање, образлажући то тиме што ако се неке манифестације дешавају лети, онда је 

логично да се у том периоду приступи буџету.199 

Поводом тога да институције културе у својим финансијским плановима увек 

траже више средстава за своје програме него што добију, а да селекцију предложених 

активности, односно одобравања шта ће од понуђеног бити реализовано, дакле и 

финансирано, врши Члан Општинског већа задужен за културу, управо је Члан 

Општинског већа рекао: „То не значи да ако Општинско веће, председник и скупштина, 

не одобре средства за неке активности, оне буду и забрањене. Ако је директор способан 

да нађе спонзоре, онда ту Веће не би требало да се меша уопште. Нпр. може да се деси 

да Музеј предложи 12 изложби, од тога могу бити петорица добрих сликара, што ће 

општина да плати, а за ових седам мање добрих, нека се Музеј сналази сам.“200 

 

Дакле, пракса је да се планови праве на годишњем нивоу, без пројекција за више 

година. Приликом подношења предлога финансијских планова поштује се прописани 

Календар буџета локалних власти. 

Када је реч о доношењу одлука у вези финансирања културе, на основу 

добијених одговора, који би се могли окарактерисати као врло штури, можемо да 

закључимо да процес доношења одлука у вези одређивања средстава намењених 

финансирању културе није транспарентан. Да процес није транспарентан потврдили су 

и ставови представника медија у оквиру фокус групе мишљењем да субјективни 

афинитети доносиоца одлука знају да утичу на финасирање културних садржаја у 

граду. По њиховом мишљењу, висина средстава која се добије зависи и од вештине 

                                                 
198 Разговор са Славољубом Ђурићем, председником Савета за финансије 
199 Интервју са Миодрагом Јелићем, чланом Општинског већа задуженим за културу. Видети: Прилог 7. 
200 Исто. 
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лобирања директора или запослених у институцијама, као и политичка припадност 

директора или блискост кругу одређених партија или коалиција које су на власти. 

Да страначка припадност није битна за улагање у културу само на општинском 

нивоу, неки од испитаника/учесника фокус група навели су да такав принцип важи и на 

вишем нивоу, и да оне општине у којима је власт из странке којој припада министар 

финансија или културе добију знатно више новца за културу и културне 

манифестације.201 

 

Једини критеријум на основу кога се одређује износ средстава намењен 

институцијама, јесте висина буџета за претходну годину. Тај буџет се увећава за стопу 

раста, а верујемо да се исти систем примењује и за одређивање укупног износа 

средстава намењених аматерским КУД-овима који су поред институција, под истом 

функцијом у буџету. Закључак је и тај да институције никада не добију средстава 

колико предвиде у својим плановима, а њихове износе су, све кључне особе из 

породице доносилаца одлука са којима су вођени разговори по овом питању, оценили 

ка нереалне. Тако се показује да у одлучивању о расподели буџета за институције 

културе одвија у уском кругу људи, а да врло значајну улогу у томе има Одељење за 

финансије Општинске управе. 

По свој прилици, Савет за образовање, науку и културу као стално радно тело 

Скупштине који треба да разматра питања из области културе, па и она која се тичу 

финансирања, само формално постоји, и не учествује активно у процесу доношења 

одлука и тако не извршава своју основну функцију због чега је заправо и основан. 

 

5.6.2. Институционално финансирање 

 

Одлуке о буџету општине и Одлуке о завршном рачуну општине Смедеревска 

Паланка показују да се финансирање културе у општини односи на издвајање средстава 

за финансирање институција чији је оснивач општина - Центра за културу, Историјског 

архива, и аматерских КУД-ова до 2002. године, док је постојао Центар за културу. На 

основу једне примедбе из Плана програма рада Центра за културу за 2001. годину, 

сазнајемо да се ставка Културно-уметнички аматеризам у општинском буџету, 

                                                 
201 Извештај са фокус група I. Видети: Прилог 8. 



 105 

односила само на КУД-а „Абрашевић“.202 Од 2003. године, у Одлукама о буџету и 

Одлукама о завршном рачуну општине, од када је дефинитивно престао да постоји 

Центар за културу, финансирање културе се односи на финансирање институција 

културе – Народну библиотеку, Народни музеј, Градско позориште, Историјски архив, 

и аматерске КУД-ове, пре свега, КУД-а „Абрашевић“ и КУД-а „Гоша“, које је СО, још 

одраније, препознала као удружења од значаја за општину. 

Архив је све до 2002. године, финансиран из буџета Републике у делу плата и 

заштите грађе, док је материјалне трошкове финансирала Општина. Са усвајањем 

Закона о локалној самоуправи, долази до промене у начину финансирања, а ради се о 

измени финансирања зарада и материјалних трошкова, тако да је од тада, Архив 100% 

на општинском буџету, што подразумева да и финансијске планове Архив, уместо 

Министарству подноси Скупштини општине. 

Библиотека, Музеј, Архив и Позориште представљају индиректне кориснике 

средстава општинског буџета. Према буџетској табели, индиректне кориснике буџета 

чине и КУД-ови „Абрашевић“ и „Гоша“, иако их није основала локална самоуправа, 

али та околност не мења њихов статус, јер не припадају државном сектору, па самим 

тим задржавају своја права у погледу управљања. 

Својим делатностима, Архив и Музеј покривају и суседне општине – Велику 

Плану и Жабари,203 односно само Велику Плану, а њихов основни извор финасирања се 

налази готово у целости у паланачком општинском буџету. 

 

Поштовањем Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном 

плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, бр. 20/2002, 88/2002 и 92/2002) 

уочава се промена у форми и начину исказивања општинског буџета.204 Тако нпр. у 

периоду од 2000. до 2003. године буџет намењен институцијама исказује се врло штуро, 

износи су разбијени само на три врсте расхода - зараде запослених, материјалне 

трошкове и програме, с тим што је терминологија варирала, па су се културни програми 

                                                 
202 „У досадашњим буџетима постојала је ставка Културно-уметнички аматеризам који се односио на 
КУД „Абрашевић“. У Плану рада Центра за културу за 2001. годину пише: „Сматрамо да би требало да у 
ту стваку буџета уђу и остала културно-уметничка друштва са територије наше општине која се не 
финансирају од стране неке радне организације или фабрике.“ 
203 На основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Историјског архива у Смед. Паланци 
донете 10. јуна 2003. године. 
204 Овај правилник (28.04.2002) је донет како би се обезбедила стандардна класификација и начин 
исказивања прихода и расхода, а односи се на буџет Републике Србије, буџете локалних органа власти и 
финансијске планове организација социјалног осигурања, и подразумева да је његова примена обавезна и 
за све њихове директне и индиректне буџетске кориснике средстава. 
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називали још и културним манифестацијама. Након овог времена, врсте расхода се 

усложњавају, тако да се укључују и економске класификације као што су: трошкови 

путовања, порези, таксе и казне, итд., чиме је омогућен транспарентнији увид у 

финансирање.205 Такође, од Одлуке о буџету за 2005. годину примећује се још једна 

промена, а то је новина да се финансирање културе групише, не према институцијама, 

већ према врстама расхода, што рецимо даје прегледнију слику за компарацију 

трошкова између самих институција. 

 

Општина Смедеревска Паланка од 2003. године послује по принципу трезорског 

пословања.206 Трезор представља организациону јединицу у саставу локалног органа 

надлежног за финансије. Сваки Трезор има свој консолидовани рачун на којем сви 

корисници средстава општинског буџета држе своја средства, како она добијена из 

буџета, тако и средства остварена као сопствени приходи. Међутим, прелазак на 

трезорско пословање, по речима испитаника – представника буџетских корисника, само 

је још више отежало рад индиректним корисницима из сектора културе. Нова 

процедура добијања средстава усложила се и постала дуготрајна, а институције то 

доживљавају као да постоје ограничења у располагању и трошењу средстава која им 

припадају. 

Испитаници - представници буџетских корисника су такође поменули да им није 

познато да ли из Републике у општинску „касу“ долазе наменска средстава за културу. 

То илуструју речи претходне директорке Библиотеке: „Никада нисам успела да уђем у 

траг који је то део који из Републике долази као део намењен општинској култури. 

Међутим, постоје републичка средства која су долазила намењена култури, чак сам на 

једном састанку Извршног одбора чула како су установе културе у Паланци потрошиле 

толико и толико, а за вас смо ове године добили само 4.000.000 дин. Како се тај новац 

после прелива, на који начин, зашто ми никада нисмо знали коме је намењен, а 

                                                 
205 Што се тиче КУД-ова, ставке се односе на сталне трошкове и специјализоване услуге. 
206 Планирано је да се имплементација трезора у целини буџетског система Републике Србије реализује 
до марта 2004. године. Иначе, институција трезора је уведена како би се превазишла дотадашња пракса 
ad hoc исплаћивања буџетских расхода, олаког преузимања обавеза или приватног уговарања услова под 
којима једно министарство или орган локалне власти, ставља средства у банку, док други корисници у 
том тренутку не могу да изврше доспеле обавезе. Важно је напоменути да у различитим државама 
постоје и различите концепције трезора, што зависи од друштвено-политичког и економског уређења 
државе, али је увек у питању институција преко које се обављају сва буџетска примања и извршавају сви 
буџетски расходи, што се чини путем јединственог, консолидованог рачуна трезора. 
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вероватно није намењен појединачним установама, него једноставно као нека врста 

републичког колача за сваку општину.“207 

На питање које се тиче управо ове непознанице, од начелнице Одељења за 

финансије Општинске управе, добили смо одговор да не постоје наменска средства за 

културу која се из републичког преносе у општински буџет.208 

 

5.6.2.1. Анализа институционалног финансирања 

 

За анализу финансирања културе, најпре је неопходно упознати се са буџетима 

намењеним култури у односу на укупан буџет општине за период од 2000. до 2005. 

године. Занимљиво је упоредити колико је процентуално издвајано за културу, и то 

колико је било планирано, а колико је заиста добијено у овом периоду. Тај однос 

приказан је у следећим табелама: 

 

Година 
Укупни 
планирани 
приходи буџета 
општине 

Укупан буџет 
планиран за 
културу 

% 

2000. 46.900.000,00 1.863.000,00 3,97% 

2001. 115.660.000,00 4.710.000,00 4,07% 

2002. 193.000.000,00 8.400.000,00 4,35% 

2003. 319.000.000,00 15.400.000,00 4,82% 

2004. 237.321.483,91 17.250.000,00 7,26% 

2005. 305.000.000,00 17.778.000,00 5,82% 

 

Година 
Укупни 
расходи буџета 
општине 

Укупан буџет 
извршен за 
културу 

% 

2000. 50.948.448,53 1.895.270,15 3,71% 

2001. 120.757.801,78 6.363.962,50 5,27% 

2002. 214.641.381,89 8.838.334,00 4,11% 

2003. 205.446.460,54 12.677.185,00 6,17% 

2004. 234.742.549,55 15.323.614,59 6,52% 

2005. 369.070.920,59 20.472.239,28 5,54% 

 

                                                 
207 Интервју са Биљаном Петровић Михаиловић, директорком Народне библиотеке у Смед. Паланци у 
периоду април 2003-децембар 2004. Видети: Прилог 2. 
208 Разговор са Миленом Глишић, начелницом Одељења за финансије Општинске управе 
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У периоду 2000-2005. године, просек планираних средства износио је 5,04% од 

укупног општинског буџета, док је просек издвојених средстава за културу из 

општинског буџета за овај исти период износио 5,22%. Ово процентуално незнатно 

увећање показује одређени степен избалансираности између планираног и извршеног 

општинског буџета за културу. 

На следећем дијаграму представљене су процентуалне вредности буџета 

издвојеног за културу у односу на укупни општински буџет. Дијаграм показује како је 

тај проценат растао и смањивао се, а највеће варирање евидентно је у периоду 2000-

2002. године. 

Највећа разлика уочава се између 2000. године када је буџет био најмањи, и 

2004. године, када је буџет показао највећи скок. 

 

 
Проценат општинског буџета издвојен за културу у периоду 2000-2005. 

 

 

У периоду од 2000. до 2003. године проценат реализације буџета смањио се у 

односу на планиран, а од 2004. године тенденција је супротна. Разлог за то можемо 

наћи у повећању броја радника, и у складу са тим, и раста ставке зарада. Упоредити са 

табелом испод на којој је приказано кретање броја запослених у посматраном периоду. 

 

 

 

 

 

 

2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005.

3,71%5,27%
4,11%

6,17% 6,52%
5,54%
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Приказ броја запослених по институцијама у периоду 2000-2005 

Година 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 

Институција       

Центар за 
културу 

32 28 30 - - - 

Библиотека - - - 11 13 19 

Музеј - 7 12 13 15 13 

Позориште - - - 9 12 11 

Архив 7 7 7 8 8 9 

Укупно радника 39 42 49 41 48 52 

 

Анализу извршења буџета омогућава детаљнији увид у Одлуке о буџету 

општине и Одлуке о годишњем рачуну општине, на основу чега се примећује следеће: 

да се део буџета за плате изврши у готово стопроцентном износу, али да се (на уштрб 

плата) износи који су првобитно намењени програмима/услугама културе, смање. У 

том смислу најбољи пример је 2002. година када је за музејске програме планирано 

150.000,00 дин., после ребаланса буџета та цифра је износила 91.500,00 дин (дакле, 

знатно се смањила), а коначно извршење те ставке било је 91.244,00 дин. С друге 

стране, материјални трошкови су повећани са планираних 150.000,00 дин. на 176.500,00 

дин. Исте године, плате запослених у Центру за културу повећале су се са 5.000.000,00 

дин. на 6.726.000,00 дин. после ребаланса, а коначно извршење је било 6.725.334,00 

дин, па је у процентима извршење ове ставке било 99,9%. Исте године материјални 

трошкови смањени су са 300.000,00 дин. на 230.500,00 дин, а износ за програме је 

драстично смањен од планираних 730.000,00 дин, на 230.500,00 дин. после ребаланса, 

коначно је потрошено 230.400,00 дин., тако да је извршење поново било 99,9%. 

На основу тога може се закључити да се приликом планирања буџета најпре 

средства издвоје за плате, потом за текуће трошкове, а шта преостане намењено је 

програмима, и истовремено програми највише трпе промене у буџетима. То значи, да 

када долази до ребаланса буџета, смањење буџета увек иде на уштрб програма, што се 

на најбољи начин могло видети на поменутом примеру.209 

 

Што се тиче питања самог распоређивања буџета, и то можемо двоструко да 

посматрамо – као поделу буџета по институцијама, и поделу буџета према врстама 

                                                 
209 Детаљније видети у: Прилог 10. 
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трошкова, што опет сазнајемо детаљнијим увидом у Одлуке о буџету општине и 

Одлуке о годишњем рачуну општине. 

У време постојања Центра за културу, та расподела, као и критеријуми 

расподеле по организационим јединицама унутар Центра за културу, није позната јер 

је, у Одлукама о буџету и у Одлукама о завршном рачуну општине, збирно приказиван 

износ намењен Центру, тј. средства нису разбијана по организационим јединицима у 

његовом саставу. Уз то, није било могуће наћи све извештаје о раду и планове рада 

Центра.210 Буџет Центра познаје поделу само на плате, материјалне трошкове и 

програмске трошкове. Када се упореди однос између ових три ставки, показује се да је 

чак преко 93% издвајан за плате, а преостали износ је распоређиван на материјалне 

трошкове и програме. 

Судећи по израженом незадовољству запослених, изгледа да је расподела 

средстава по организационим јединицама у оквиру Центра била исувише 

диспропорционална, па је то био један од разлога Музеја и Библиотеке за издвајање из 

Центра. 

 

Расподела средстава из буџета општине за културу за период 2000-2005. 

Година 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 

Центар за 
културу 

1.868.770,00 6.017.962,50 6.725.334,00 - - - 

Библиотека - - - 3.788.126,00 3.994.873,54  

Музеј - - 1.699.400,00 4.294.296,00 5.158.477,17  

Позориште - - - 2.967.449,50 3.620.937,99  

Архив 13.000,00 50.000,00 70.000,00 1.483.234,00 2.351.336,00  

Аматерски 
КУД-ови 

13.500,00 296.000,00 343.600,00 144.080,00 198.000,00  

Укупно: 1.895.270,15 6.363.962,50 8.838.334,00 12.677.185,00 15.323.614,59 20.472.239,28 

 

Увидом у Одлуке о буџету Општине и Одлуке о завршном рачуну Општине од 

2000. до 2005. године, јасно се уочава да се за зараде запослених издвајају много већа 

средства него за програме или материјалне трошкове. Занимљиво је упоредити однос 

средстава намењених платама запослених и укупан буџет институција. Износ за плате у 

појединим институцијама кретао се чак и преко 94%, а остало је намењено 

                                                 
210 Представници институција које су некада припадале Центру за културу тврдили су да их више нема и 
да је све предато Архиву, а у Архиву је добијена информација да је преузето све што су институције 
дале, тако да је тражење текло од институција, преко Архива, до Општине и обратно. Само је мали део 
документације нађен у Архиву. 
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материјалним трошковима и програмима. Процентуални однос између врста трошкова 

по институцијама илуструје следећа табела: 

 
Проценат буџета издвојен за плате по институцијама 211 

Година Центар Библиотека Музеј Позориште Архив 

2000. 92,9% - - - - 

2001. 93,7% - - - - 

2002. 93,1% - 84,24% - - 

2003. - 72,85% 78,01% 76,71% 78,16% 

2004. - 90,67% 88,17% 84,53% 94,15% 

2005.212 - - - - - 

 

Табела приказује да је најмањи износ за плате у посматраном периоду имало 

Позориште са 76,71%,213 а да је највећи износ намењен платама имао Архив са чак 

94,15%. Иначе, видимо да је у време постојања Центра за културу, износ за плате у 

односу на целокупни буџет био избалансиран и да се кретао око 93%. 

Што се тиче висине средстава и динамике финансирања после престанка рада 

Центра за културу, сви представници институција који су учествовали у фокус групи, 

истакли су да се никада не добије средстава колико је предвиђено, да се програми 

искључиво прилагођавају расположивим средствима, те да је реализација средстава 

недовољна и нередовна, и сви су се сложили да то представља озбиљан проблем у 

функционисању институција. Поготово је Позориште у специфичној ситуацији, јер 

постоји тзв. позоришна сезона и летња пауза када су сви на одмору. Међутим, дешава 

се, по речима директора Позоришта, да у сезони Позориште не добије средства по 6-7 

месеци.214 

 

Издвајање огромног процента за плате запослених у институционалном сектору 

културе у Паланци, не представља никакав изузетак, већ се потпуно уклапа у генералну 

                                                 
211 Детаљније видети у: Прилог 10. 
212 У припремној фази изстраживања ова врста података није била доступна тако да су износи за плате по 
институцијама за 2005. годину изостали. Верујемо да они не би суштински утицали на закључке који су 
донети у односу на податке којима располажемо. 
213 Ово можемо да објаснимо чињеницом да Позориште у односу на остале институције културе у граду 
има најмању образовну структуру запослених. Детаљније о томе видети у делу рада који је посвећен 
кадровској политици. 
214 Интервју са Томиславом Митровићем, директором Градског позоришта у Смед. Паланци. Видети: 
Прилог 6. 
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слику и проблем финансирања културе у Србији.215 Тако се на паланачком примеру још 

једном показује и доказује да јавни сектор више није у могућности да финансира 

културну продукцију у институционалном сектору у потпуности, као што је то чинио 

пре кризе у 90-тим годинама прошлог века. 

С друге стране, забрињава чињеница да су институције исувише окренуте 

финансирању из јавног сектора, а очекивања им се стално повећавају. Колика су 

очекивања од локалне самоуправе по питању финансирања показује и мишљење 

председника КУД-а „Абрашевић“ да би општина требало да има обавезу да овом 

удружењу финансира три радна места и текуће трошкове.216 

 

Како јавни сектор не може да испуни толика очекивања и институционалног и 

ванинституционалног сектора, долази до незадовољства радника у институцијама и 

међу удружењима. Зато сви они питање финансирања називају најболнијом тачком, и 

као главни проблем у међусобној комуникацији на релацији институције - локална 

самоуправа. Тиме установе показују не само да нису у стању да обезбеде средства из 

мешовитих извора, већ и непостојање свести да је обезбеђивање средстава из других 

извора један од начина да се лакше преживи, премосте проблеми, и да се унапреди 

сопствена продукција. 

 

5.6.3. Ванинституционално финансирање у општини Смед. Паланка 

 

Сама одредница ванинституционално упућује на то да се под овим термином 

подразумева издвајање средстава која нису намењена институцијама, већ сектору који 

не припада државном сектору, дакле удружењима и уметницима. 

Члан Општинског већа задужен за културу је поводом овог питања изнео 

мишљење: „Општина треба да финансира ванинституционалне пројекте ако су они од 

интереса за заједницу, и сваки буџет треба да има ставку невладине организације, па из 

те ставке, колико се може, даје за НВО-е, а њих има доста и свако ту тражи годишње 

бар по два пута. Али то не значи да СО треба да финансира 100% њихов рад, и морају 

да нађу неки други извор финансирања“.217 

                                                 
215 Упоредити: Весна Ђукић Дојчиновић, Истраживање Културна политика Србије 1989/2001. Завод за 
проучавање културног развитка, Београд, 2002. 
216 Извештај са фокус група I. Видети: Прилог 8. 
217 Интервју са Миодрагом Јелићем, чланом Општинског већа задуженим за културу. Видети: Прилог 7. 
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Међутим поводом институције јавног конкурса везано за финансирање по 

пројектима, члан Већа задужен за културу је рекао, како је „ванинституционално 

финансирање техника, и таква ставка у буџету не може да постоји. Буџет је као 

формулар, он има своје називе и своја конта, и када би неко то тако дописао, то не би 

могло да прође, свака буџетска комисија би питала о чему се ради. Али у оквиру ставке 

за невладине организације морају да се планирају средства, зависно од буџета, која су у 

одређеном износу, а један део средстава у маси, то је сад интерни договор Већа и 

председника општине и начелника за буџет, рецимо ако се издвоји 10 милиона за НВО-

е, онда се каже да је милион и по динара за културу, и онда у оквиру тих милион и по 

може да се конкурише“.218 

На основу реченог закључујемо да не само да не постоји институција јавног 

конкурса, већ и да концепт финансирања по пројектима није јасан. Такође, саме 

процедуре приликом конкурисања за средства из општинског буџета нису јасно 

формулисане, што значи да удружењима, а потово уметницима није пружена могућност 

да подношењем предлога пројеката путем јавног конкурса конкуришу за средства код 

Општине. Уместо тога, примењује се механизам заснован на упућивању захтева за 

добијање средстава. Како се одлучује колика ће та средства бити, и колико ће од њих 

припасти сектору културе није познато. Оно што је још важно да се истакне је то да, по 

реализацији тих средстава, корисници нису у обавези да доставе извештај о њиховом 

трошењу. 

Оваква ситуација, када не постоје критеријуми на основу којих се одлучује о 

висини износа средстава, указује да се не може говорити о транспарентној процедури 

приликом одређивања и додељивања тих средстава. Иначе, институција јавног 

конкурса управо доприноси демократским процедурама одлучивања. 

У паланачкој општини не постоје одлуке којима би се утврдило који програми и 

које културне манифестације општина подржава, и нема протокола о сарадњи чиме би 

се званично подржале одређене програмске активности, као ни јавни позиви за 

конкурисање за добијања средстава. Уместо тога, неопходно је пратити календар 

креирања буџета и бити обавештен о роковима за подношење захтева за доделу 

средстава. 

Како је у појединим општинама овакав принцип ушао у праксу, видимо да такав 

начин финансирања ипак може да постоји, па би свакако требало користити искуства 

                                                 
218 Исто. 
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других градова и општина где овакав начин финанисирања функционише. Како је то 

законски ипак могуће, иако члан Општинског већа тврди супротно, показујемо и на 

основу следећег: 

Одредбама члана 37. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, 

број 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005) прописано је да уговори о пружању 

услуга које закључују директни и индиректни корисници буџетских средстава морају 

бити додељени у складу са прописима који регулишу јавне набавке. Како су у питању 

буџетски издаци, поступак финансирања пројеката невладиних организација се 

спроводи аналогно Закону о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 9/2002, 

87/02, 61/2005, 66/2005, 101/2005). 

Правни основ за усвајање Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних 

организација из буџета општине налази се у Закону о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 9/02, 33/04, 135/04) којим се у члану 18. прописује надлежност 

општине да преко својих органа, у складу са Уставом и законом обавља послове из 

изворног делокруга општине, који су од непосредног интереса за грађане и 

задовољавање потреба локалног становништва. 

Чланом 3. овог закона прописано је да у пословима изворног делокруга, 

јединица локалне самоуправе доноси прописе самостално, у складу са својим правима и 

дужностима утврђеним Уставом, законом, другим прописом и статутом. Надлежност 

Скупштине општине, као органа општине, је прописана чланом 30. овог закона да 

доноси прописе и друга општа акта. То управо омогућава доношење акта каква је 

Одлука о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета општине 

којом би се утврђивали критеријуми, услови, начин и поступак финансирања пројеката 

невладиних организација предвиђених буџетом општине за сваку буџетску годину.219 

Примена институције јавног конкурса за финансирање пројеката невладиних 

организација, пре свега показује да је утрошак средстава из буџета оправдан, јер 

Општина захтева од невладиних организација, које постају корисници буџета општине, 

резултате, а то су реализација пројеката чији су резултати мерљиви.220 Штавише, 

успостављањем институције јавног конкурса невладине организације221 стављају се у 

                                                 
219 Марија Јеленовић и Горица Петровић, Локално партнерство за развој – Водич за финансирање 
пројеката невладиних организација из општинских/градских буџета, Тимочки клуб, Књажевац, 2006. 5. 
220 Реализација пројеката и трошење буџетских средстава се прати на начин прописан посебном одлуком. 
На тај начин ће се из буџета општине издвајати средства не само за зараде запослених у удружењу већ за 
конкретне резултате пројеката. Исти, 4. 
221 Односи се на оне које испуњавају услове прописане посебном одлуком. 



 115 

равноправан положај. Путем спровођења конкурса трошење буџетских средстава је 

јавно и видљиво, чиме се задовољава основни критеријум демократичности. 

 

5.6.4. Алтернативни извори финансирања институција културе у Смед. Паланци 

 

Што се тиче извора финансирања институција, они су, према речима директора 

и директорки институција културе, код свих институција скоро 100% екстерни и 

константни за протеклих 5 година. Под екстерним извором иначе се подразумевају 

средства из буџета, од спонзора и донатора. Међутим, како су сви интервјуисани 

испитаници (директори/ке) под интерним извором подразумевали сва она средства која 

нису буџетска, тако је примењена методологија која под екстерним извором 

подразумева буџет општине, а под интерним, сопствена средства, која институције 

могу остварити на различите начине. 

Сопствени приходи институција почињу да се приказују тек у Одлуци у буџету 

Општине за 2004. годину што указује на тенденцију да се од установа културе очекује 

да се потруде да остваре и самосталне приходе који би допринели, колико-толико, 

повећању буџета сваке од институција, а растерећењу општинског буџета. 

Следећа табела приказује однос екстерних и интерних извора финансирања, 

онако како су директори институција тај однос представили приликом интервјуисања: 

 

 

Институција 
Екстерни 

извори 

Интерни 

извори 

Библиотека 95% 5% 

Музеј 100% / 

Архив 90% 8-10% 

Позориште 80% 20% 

 

Јасно се уочава да је код Позоришта и Архива највећи проценат остварених 

самосталних прихода. Позориште у сопствене приходе убраја приход од продатих 

улазница, спонзорства и донаторства, док се код Архива сопствени приходи остварују 

сређивањем грађе на терену, издавањем уверења и фотокопирањем документације. 

Библиотека самосталне приходе остварује од чланарине, која представља њен основни 

интерни приход, затим штампања књига и матурских радова. Позориште, као и Музеј 
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наплаћује карте само за гостујуће представе, односно изложбе. Додуше, Музеј је лета 

2005. године, када је приредио изложбу Саве Шумановића, по први пут наплаћивао 

улаз. 

Алтернативни извори финансирања, као што су пружање комерцијалних услуга 

и активности, и издавање простора, постоје, али су то углавном мали износи, нередовни 

и нестални извори, на које институције не могу да се ослањају. 

Директорка Библиотеке о средствима прикупљеним од пружања комерцијалних 

услуга каже: „Од комерцијалних услуга средства су јако мала, јер мали део тих 

средстава остаје Библиотеци, јер кад се сви одбију материјални трошкови, испада да 

малтене, послујемо на граници рентабилности.“222 Претходна директорка сматра да је, 

за време њеног мандата, било могуће остварити веће самосталне приходе тако што би 

Библиотека спустила цене штампе, компјутерске обраде текста, и тиме била 

конкурентна и најјефтинија у граду.223 

Директорка Музеја сматра да ова установа може да оствари профит продајом 

публикација, разгледница, репродукција музејских експоната, продајом сувенира, 

наплатом услуга и сл. Међутим, како каже, „то нису велика средства, већ изузетно 

скромна, и да би се нешто продало треба најпре уложити финансијска средства за 

побољшање квалитета производа.“224 

Директорка Архива сматра да остварење већих сопствених прихода зависи од 

њих самих, па је даље објаснила: „Ми јесмо расположени, никада није било отпора 

међу радницима везано за рад на терену, али ако неко нема пара да плати, не можемо на 

силу да одемо. Можда би могле цене у ценовнику да буду веће, али посматрајући 

целокупну економску ситуацију у овом граду, мислим да не можемо... Гледамо да оне 

буду усклађене са ценама других архива, како не би било неких великих 

разлика/искакања, а понекад услуге и не наплатимо, што зависи од наше интерне 

процене.“225 

Директор Позоришта сматра да веће самосталне приходе и адекватне цене 

улазница за уложени труд за своје представе, Позориште може да оствари оног 

тренутка када се побољша економска ситуација у граду. Позориште тек повремено 

                                                 
222 Интервју са Добрилом Здравковић, директорком Народне библиотеке у Смед. Паланци. Видети: 
Прилог 1. 
223 Интервју са Биљаном Петровић Михаиловић, директорком Народне библиотеке у Смед. Паланци у 
периоду април 2003-децембар 2004. Видети: Прилог 2. 
224 Интервју са Винком Лазовић, директорком Народног музеја у Смед. Паланци. Видети: Прилог 3. 
225 Интервју са Радицом Милошевић, директорком Историјског архива у Смед. Паланци. Видети: Прилог 
5. 
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издаје салу. „Овај простор може да се изда само онда када имамо комерцијалну 

представу. Наша сала није великог капацитета, а за публику која би волела да види 

неку представу са стране цене су прескупе, онда се ми, да би смањили трошкове 

одричемо наших прихода за закуп сале да би се одиграла та представа и да би смањили 

трошкове ангажовања тих уметника. Приходи од изнајмљивања простора школама и 

неким институцијама су занемарљиви јер су и те институције на буџету општине, и оне 

кубуре са средствима, тако да су то врло често бесплатна коришћења.“226 

 

О односу који институције културе имају са спонзорима и донаторима, 

директори су изнели своје ставове о таквим видовима подршке, своја искуства и начину 

на који са њима комуницирају. Како спонзорство подразумева двосмерну 

комуникацију, узајамно остварење циљева, то значи да су институције у прилици да 

потенцијалним спонзорима понуде противуслугу од које ће имати одређене користи.227 

У Библиотеци је пракса да се спонзори траже упућивањем циркуларних писама, 

мада, по речима директорке, не добијају одговоре. За узврат, Библиотека може да 

понуди донаторске карте, бесплатну чланарину.228 

Своје мишљење и искуство приликом тражења средстава/услуга од 

потенцијалних донатора/спонзора испричала је претходна директорка Библиотеке: 

„Кад су у питању страни спонзори, њихово интересовање постоји, у 

инфраструктуру јесу уложили, али они нису улагали у програме... Јако је мало људи у 

Паланци који имају фирме које су богате. Друго, капитализам у Паланци и у нашој 

земљи је моментално на том нивоу да још увек није достигао ступањ, чак чини ми се ни 

жеље за добротворним акцијама, част изузецима. Још увек немају ту свест, чак нису на 

нивоу добротворних акција. Нису стимулисани ни од државе. Није да нисам 

покушавала да нађем спонзоре. Нпр. неко има ресторан који је на цени у граду, и сад 

треба одвести госта песника, писца, његовог рецензента на вечеру. Пар пута смо 

покушавали председник Управног одбора и ја, и доживљавали смо тешка разочарања. 

Човек каже: „Каква књига, нисам читао књиге ни кад сам био дете, где је та 

библиотека?“. Било је ситуација смешних, полусмешних, па и полутрагичних. Имам 

утисак да ако њима нису били довољно добри они којима је помоћ много била 

                                                 
226 Интервју са Томиславом Митровићем, директором Градског позоришта у Смед. Паланци. Видети: 
Прилог 6. 
227 Више видети у: Петер Рот, Спонзорисaње културе, CLIO, Београд, 1996, 12. 
228 Интервју са Добрилом Здравковић, директорком Народне библиотеке у Смед. Паланци. Видети: 
Прилог 1. 
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потребнија него нама, онда култура долази тек после деце, болесних, социјално 

угрожених, па рецимо, тек тада би култура требало да дође као потреба једног града, 

једне средине. Ако они нису дошли ни до деце у обданишту, сиромашне деце или 

болесне деце, шта ја онда могу да очекујем. Ето, неколико пута сам ишла и пружала 

руку, и понекад се завршавало на неким соковима, пакетима старих књига, понека 

плаћена вечера, јер је наш фонд за репрезентацију био смешно мали – 13.000 динара. 

Никада нисмо могли да примимо писца који ће да наплати хонорар. Нема тога у 

Паланци, ради се о људима који су ту негде на неком првом или другом степену 

богаћења, а да ли ће за десет, двадесет година бити боље, мислим да хоће, када те 

породице буду довољно сигурне, мислим да се сада већ мења клима. Кад стигне друга 

генерација образованих младих људи из тих породица који ће преузети посао и имам 

утисак да ће се ситуација променити.“229 

Директорка Архива у вези алтернативних извора финансирања прилично је 

песимистичког става када каже: „Гледајући целокупну економску ситуацију у држави, а 

поготово у Паланци, ја ту не видим неке могућности за спонозоре, поготово што стичем 

утисак да потенцијални спонзори, на жалост, нити имају слуха за културу, нити виде 

себе у спонзорисању Архива. Више воле да спонзоришу неку књигу, па да буду виђени, 

бар ја тако видим неке новокомпоноване бизнисмене, јер ти нови бизнисмени више 

виде себе у некој сопственој промоцији, на тај начин би улагали. Не мислим да неко 

види себе у улагању у Архив. Можда у неку тематску изложбу. Ми смо размишљали 

ове године и почели смо да вршимо припреме везане за изложбу „Привреда у 

Паланци“, па смо ту мислили да привучемо приватнике, мада кажем, свако се држи за 

своје, ако је нешто везано за његове претке, он ће ту можда нешто и да спонзорише.“230 

На питање: Како и где тражите спонзоре?, директорка Архива је одговорила да до 

сада нису тражили спонзоре. (директорка Архива је на руководећој функцији од 1998. 

године, прим. аут) 

Директорка Музеја каже да се спонзори траже углавном у кругу успешних 

локалних предузетника. Ти спонзори су углавном донатори. Начин на који долазе до 

њих су лични контакти, а такође и писменим путем. „Том приликом упознајемо 

потенцијалне спонзоре са нашом институцијом и одређеним пројектом. Њима нудимо 

простор за презентацију и промоције, рекламу преко медија или њихов лого и име 

                                                 
229 Интервју са Биљаном Петровић Михаиловић, директорком Народне библиотеке у Смед. Паланци у 
периоду април 2003-децембар 2004. Видети: Прилог 2. 
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ставимо на каталог изложбе, са напоменом „изложбу помогли“. Нпр. ДДОР нам је био 

спонзор изложбе Саве Шумановића. За узврат Музеј је осигурао све раднике и имовину 

код ДДОР-а. Ми се трудимо да будемо коректни и да упознамо јавност са добром 

вољом донатора.“231 

Према речима директора Пoзоришта, може се закључити да Позориште има 

највише искуства у мешовитим изворима финансирања: „Позориште оваквог профила 

принуђено је да има више извора финансирања... Обично су у питању спонзорства, 

донаторства. Међутим, то не подразумева само добијање новчане помоћи, већ и 

добијање одређене врсте материјала, као што су сценографија, костим и сл. Тако да се 

Позориште не оријентише само на то да добије финансијска средства, већ је спремно да 

прихвати и робу, јер у противном, Позориште би морало ту исту робу да купи. Значи, 

све могућности се користе за живот и рад овог позоришта... Посматрајући ову и 

прошлу годину, тај однос је 65% - 35% у корист буџета. 35% обезбедити сопствене 

приходе, мислимо да је то поприличан успех, али је и изузетно напорно, када узмемо у 

обзир да привреда Паланке у јако лошем стању, па према томе тешко је наћи некога ко 

је спреман да уложи средства у културу.“232 

 

Навика локалних привредника да редовно спонзоришу културу не постоји, осим 

спорадичних случајева. Испитаници објашњавају то чињеницом да с једне стране не 

постоји развијена филантропија, односно осећање друштвене одговорности пословног 

света,233 а с друге стране, да привредници не виде свој интерес у свему томе. Треба 

имати на уму и чињеницу да се и предузећа/фирме тек уче тржишним принципима 

пословања, и да код њих још увек не постоји довољно развијена свест о потреби и 

значају стварања сопственог имиџа, препознатљивости и своје друштвене 

одговорности. Баш као и институције, тако се и фирме налазе у фази одрастања, учења 

и грађења тржишне комуникације, тако да ниједна од њих нема изграђену политику 

комункације. 

Став учесника фокус група је сложан у мишљењу да је добијање средстава од 

спозора и донатора веома важно и значајно, али су тим поводом изнели проблем да 

                                                                                                                                                         
230 Интервју са Радицом Милошевић, директорком Историјског архива у Смед. Паланци. Видети: Прилог 
5. 
231 Интервју са Винком Лазовић, директорком Народног музеја у Смед. Паланци. Видети: Прилог 3. 
232 Интервју са Томиславом Митровићем, директором Градског позоришта у Смед. Паланци. Видети: 
Прилог 6. 
233 Више видети у: О филантропији пословног сектора, приредила Тања Игњатовић, Балкански фонд за 
подршку локалним иницијативама (BCIF), 2004, www.crnps.org.yu/arhiva vesti 

http://www.crnps.org.yu/arhiva
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потенцијални спонзори и донатори нису довољно стимулисани за улагање у културу, да 

нису довољно едуковани и да не препознају праве вредности. 

Иначе, Министарство културе је фебруара 2002. године донело Правилник о 

улагањима у области културе која се признају као расходи („Службени гласник РС“, 

бр. 9/02) којим се предвиђају пореске олакшице за спонзорска и донаторска улагања у 

културу у износу највише од 1,5% од укупног прихода.234 Не можемо са сигурношћу да 

тврдимо да паланачке фирме нису упознате са поменутим пореским олакшицама, с 

обзиром на то да представници привредног сектора нису били обухвећени 

учествовањем у фокус групама, па се наш закључак базира на изјавама и мишљењима 

директора и других испитаника. 

Као што је већ истакнуто, ни локална самоуправа не стимулише локалне фирме 

за улагање у културу, рецимо смањењем општинских такси за фирме које улажу у 

културу. 

Дакле, паланачке институције културе, и када нађу донаторе и спонзоре, они 

искључиво припадају кругу локалних привредних субјеката. Нико од испитаника није 

дошао на идеју да пређe границе града, односно локалног тржишта. Све институције 

осим Архива имају искуства са оваквим видом подршке. Најчешћи вид помоћи је 

натуралан, када се за одређене садржаје обезбеђују вечере, послужење, сокови и сл., а 

ретко се дешава да се помоћ добије у новцу. Музеј и Позориште имају, колико-толико 

разрађене механизме успостављања контаката са спонзорима и донаторима. Иначе, то 

је у складу са праксом да су управо ова два типа институција најсклоније мешовитим 

изворима финансирања.235 

Индикативно је то да ниједна од институција нема искуство пројектног 

финансирања од стране неке међународне организације/фондације. Грантови, као и 

спонзорство, могу да буду од веће помоћи у подржавању одређених пројеката него што 

могу да обезбеде финансирање свакодневних активности на којима се заснива живот 

једне организације. Међутим, и ту треба бити обазрив, јер превише ослањања на 

фондирање може да доведе до тога да се они више рефлектује на програм донаторских 

фондација него на саму културну установу/организацију.236 Међутим, очигледно, 

паланачке институције и организације, бар за сада, не могу да дођу у овакав проблем. 

                                                 
234 Наведено по: Весна Ђукић Дојчиновић, Транзиционе културне политике - конфузије и дилеме, 86. О 
овом правилнику нису били упућена ни пословна предузећа приликом истраживања Културна политика 
Србије 1989/2001. 
235 Исти, 89. 
236 Видети у: Сајмон Манди, Културна политика – кратак водич, 31. 
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Код свих директора по питању мешовитог финансирања уочава се одређена доза 

песимизма. Код Архива је најизраженије одсуство вере у могућност анимирања 

потенцијалних спонзора и донатора, док је код Позоришта најизраженија одлучност и 

спремност у „борби за опстанак“. Сви се слажу да је главни проблем изузетно лоша 

економска ситуација, да нема средстава, ни за нпр. социјалну заштиту, а камоли за 

културу, и што привреднике, потенцијалне донаторе и спонзоре, није анимирала 

држава да улажу у културу, да би заузврат добили пореске олакшице. 

Важно је напоменути да изворе финансирања институције траже и у 

републичком буџету и то подношењем предлога пројеката код Министарства културе. 

По том питању искуства имају Музеј и Архив, а ради се о пројектима који се 

искључиво тичу техничког опремања. 

 

На основу реченог можемо закључити да не постоји развијени односи између 

сектора културе и привреде, који би се заснивали на редовном пружању подршке, што 

управо показују подаци о проценту остварених самосталних прихода237 у укупном 

буџету сваке институције понаособ. Ни институције, нити фирме нису припремљене на 

узајамну сарадњу. Институције углавном нису расположене да сензибилишу фирме о 

значају улагања у културу и тиме на спонзорске активности. 

Све ово упућује на постојање проблема, као што су: недовољно развијена свест 

управних структура институција о потреби мешовитих извора финансирања, као и 

непостојање капацитета/недовољно развијених вештина за самостално проналажење 

прихода (fundraising вештине); неразвијене вештине писања предлога пројеката, и 

неразвијеност осећања филантропије код локалних привредника. 

 

5.7. Планирање развоја културе у општини Смед. Паланка 

 

5.7.1. Планирање развоја културе на општинском нивоу 

 

На нивоу општине не постоји ниједан документ којим је дефинисан план развоја 

културе у општини. Да културна политика у општини није дефинисана ниједним 

                                                 
237 Подсећамо да се наша методологија базира на томе да се у самосталне приходе убрајају сва она 
средства која не долазе од Оснивача, а што се разликује од методологије Завода за проучавање културног 
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параметром, да није координисана, те да се све ради неплански и на кратке стазе, 

потврдили су и ставови свих испитаника. Међутим, непостојање планске културне 

политике не значи да се у општини не доносе одлуке од великог значаја за њен 

културни живот. 

Ако се жели постизање одређеног степена културног развоја, а о чему се у 

паланачким културним круговима стално говори, онда, би у том циљу, требало 

предузети и одређене мере, и подстицајно користити инструменте културне политике. 

То се пре свега очекује од јавног сектора, од локалних власти да преузму одговорност 

за културни развој, да одређеним мерама створе амбијент, односно услове који ће 

омогућити тај развој. 

Како члан Општинског већа задужен за културу из своје перспективе види улогу 

локалне самоуправе у домену културне политике сазнајемо на основу његовог исказа: 

„Задатак локалне самоуправе је да створи услове, и то оптималне услове, да у својој 

локалној заједници има што више културних догађаја. Да ли треба да арбитрира, 

одговор је да, само оног тренутка док се усвајају програми, и да одлучи које ће 

програме финансирати, наравно уз помоћ људи који знају о чему причају, да ли је то 

библиотека, музеј, позориште, с тим да по мом мишљењу, локална самоуправа, или 

људи који одлучују о висини средстава које одвајају за културу, морају да знају тачно 

за шта одвајају, и да одвоје новац за, како би се то рекло, што више уметничких 

културних садржаја, зато што троше новац који је од пореских обвезника, грађана који 

су их изабрали да контролишу зашта се и како се троши новац. Та нека арбитража да, а 

друга врста арбитраже, када се, да наведемо пример, прави позоришна представа, не би 

смело да се деси да локална самоуправа цензурише представу, него да пусти оне који 

раде, ма колико се то не свиђало локалним властима, искажу шта имају тим 

уметничким делом. Значи, нисам за цензуру, али јесам за финансирање правих 

културних пројеката, који имају уметничку вредност, па и ако хоћемо, да се не 

прилагођавају тржишту и комерцијализацији, да грађани не плаћају кич.“238 

 

Испитаници су у оквиру свих фокус група поводом актуелног тренутка у 

култури изнели мишљење да је стање у култури на незадовољавајућем нивоу, и да 

култура уопште нема адекватан положај у друштву. Такође, сматрају да у односу на 

                                                                                                                                                         
развитка коју је користио у својој електронској бази података, у оквиру које се средства од донатора 
третирају одвојено од сопствених прихода. 
238 Интервју са Миодрагом Јелићем, чланом Општинског већа задуженим за културу. Видети: Прилог 7. 



 123 

период пре 2000. године у суштини скоро да нема промена на боље, и да је чак све 

исто. Отварање граница наше земље после 2000. године видели су као нешто што је 

донело и доброг и лошег са Запада.239 

На питање са ког нивоа треба да потекне дефинисање стратегије развоја културе, 

на основу одговора испитаника у фокус групама могло се закључити да се то очекује од 

државе, да држава најпре преузиме одговорност за културни развој и дефинише 

културну политику, али да она то не чини. Члан Општинског већа по том питању био је 

децидан: „Најпре на нивоу државе, па онда на локалном нивоу. Ми живимо у истој 

земљи и није могуће да радимо различите ствари, тако да бисмо морали да имамо 

дефинисану културну политику на нивоу државе, па онда прилагођавати 

специфичностима крајева, и то би требало да се негује, како би се те специфичности 

сачувале“.240 

Испитаници сматрају да треба да постоји национална стратегија, али да локални 

ниво може и без државе да има своју визију развоја. У погледу паланачке општинске 

културне политике, изнето је мишљење да је планирање потребно, али да планирањем 

треба да се обавезно обухвате и села општине. 

Међутим, какав би модел културне политике требало применити, утисак је да 

испитаницима није баш јасно. Према неким изјавама највише ингеренција би имао 

Оснивач, тј. локална самоуправа, док су се чула и друга мишљења како треба 

формирати савет у који би ушли директори институција културе, координатор за 

културу (није прецизирано каква је то функција), НВО-и и ванбуџетске институције, 

уметници, и сви треба да функционишу као у неком предузећу, као један тим. Чуло се и 

мишљење да треба да постоји тим састављен од неколико људи који би били свестрани, 

тј. познавали различите области и уметности, који би тежили да поспеше целокупну 

паланачку културу. 

Како су показали искази испитаника у овиру фокус група са публиком и не-

публиком, постојање установа културе у граду имплицира очекивања да пре свега оне 

буду носиоци културне политике и главни актери културних понуда/садржаја у граду и 

општини. С друге стране, све институције немају аспирације да активно учествују у 

                                                 
239 Извештај са фокус група I. Видети: Прилог 8. 
240 Интервју са Миодрагом Јелићем, чланом Општинског већа задуженим за културу. Видети: Прилог 7. 
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културној политици општине, што се односи на Архив,241 док на пример „Музеј управо 

томе тежи“.242 

 

Како савремени концепт културне политике подразумева вођење интегрисане 

културне политике, требало би створити услове и за њено остварење. Истраживање је 

показало да није успостављена интерсекторска сарадња културе, како са привредом, 

као што је већ поменуто, тако ни са туризмом, образовањем и другим областима. 

Туристичка организација општине Паланка постоји, али не постоји туристичка понуда 

општине, на шта упућују и речи једног од испитаника: „... на жалост, та Општинска 

туристичка организација се не бави оним чиме би требало да се бави, дакле развојем 

туризма у општини Паланка, већ се бави агенцијским пословима, вођењем људи у 

шопинге или на летовања, уместо довођењем људи у град и показивањем оног што се 

има, они раде обрнуто, према томе, овде нема коме да се шта покаже“.243 Потребу за 

постојањем туристичке понуде и планско повезивање културе са туризмом виделе су и 

испитаници свих фокус група. 

Дакле, закључак је, да се на општинском нивоу не примењује стратешко 

планирање развоја, нити постоји развијена међусекторска повезаност. Члан 

Општинског већа за културу нам је приликом интервјуисања рекао да је у току израда 

плана развоја културе у оквиру израде стратегије локалног одрживог развоја за коју је 

задужен општински менаџер и његов тим, а о чему ће више бити речи у поглављу које 

следи. 

 

5.7.1.1. Пројекат Локална стратегија одрживог развоја Смед. Паланке 

 

Октобра 2005. године Смедеревска Паланка постала је једна од пет општина у 

Србији које су посредством Сталне конференције градова и општина од Норвешке 

владе добиле подршку за реализацију пројекта Изградња локалне стратегије одрживог 

развоја у оквиру Програма заштите животне средине и одрживог развоја за градове и 

                                                 
241 Интервју са Радицом Милошевић, директорком Историјског архива у Смед. Паланци. Видети: Прилог 
5. 
242 Упоредити: Прилог 3. и Прилог 4. 
243 Интервју са Томиславом Митровићем, директором Градског позоришта у Смед. Паланци. Видети: 
Прилог 6. 
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општине Србије 2004-2006.244 Као што и сам назив говори, израда стратегије развоја 

Смед. Паланке заснована је на концепту одрживог развоја, који је проглашен кључем 

политике развоја како Европске уније, тако и Уједињених нација. Под одрживим 

развојем се подразумева „развој којим се иде у сусрет потребама садашњости тако да се 

не угрожава могућност будућих генерација да задовоље своје сопствене потребе“.245 

 

За потребе израде стратегије формиран је тим, касније називан и Форум, од 24 

стручњака из различитих области. За формирање тима био је задужен општински 

менаџер, који је координирао читав процес заједно са екстерним фацилитатором, 

представником Сталне конференције градова и општина. Поред области обухваћене 

стратегијом као што су: комунална инфраструктура, просторно планирање, економски 

развој и запошљавање, заштита животне средине, здравство, смањење сиромаштва, 

туризам и друштвени развој, укључена је и култура, као подобласт друштвеног развоја, 

поред образовања, информисања, општинске управе, спорта, здравства, рада са 

младима и социјалне заштите. 

За израду локалне стратегије одрживог развоја општине Смед. Паланке 

примењивана је методологија усвојена приликом израде пројектног документа Развој 

стратегије за одрживи развој у СЦГ кроз сарадњу међу земљама,246 а такође је слична 

методологијама које су коришћене за израду осталих стратегија одрживог развоја у 

Србији. 

Рад на овом стратешком документу заснивао се на раду по радним групама, 

састављених од по три и више особа, предвођених координаторима који су самостално 

бирали чланове својих радних група. По формирању радних група координатори су 

одржавали састанке са својом радном групом и учествовали у раду Форума. 

                                                 
244 Приликом избора пилот општина за овај пројекат пошло се од исказане заинтересованости наше 
Општине да учествује у овом Програму, процене наших, капацитета и исказане жеље да започне процес 
израде стратегије. Помоћ коју ће у овом Програму ових пет пилот општина - Коцељева, Бечеј, Сомбор, 
Прокупље и Смедеревска Паланка, добијати пре свега се односи на лакше приступању фондовима 
иностраних донатора из ЕУ, консултантским услугама за започињање и вођење процеса, помоћ у 
тренинзиме за учеснике у планирању, у промоцији постигнутих резултата, кроз различите кампање, како 
на локалном тако и на регионалном нивоу. 
245 Дефиниција World Commission on Environment and Sustainability, 1987. Концепт одрживог развоја EU 
је усвојила 1990. године на Министарској конференцији у Бергену, а UN су га усвојиле 1992. годионе на 
Светском самиту о животној средини и развоју и Рио де Жанеиру, који се сматра прекретницом у 
глобалном приступу заштити животне средине и развоју. 
246 који је сагласан плану усвојеном на Самиту о одрживом развоју у Јоханесбургу (WSSD) 2002. годионе 
под окриљем Уједињених нација. 
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Новембра 2005. године одржан је први састанак чиме је започет рад на изради 

стратегије. Од тада, па у наредних годину дана, закључно са октобром 2006. године 

одржано је укупно 13 састанака. 

Фазе у изради локалне стратегије одрживог развоја општине Смедеревска 

Паланка биле су следеће: 

1. Мапа ресурса општине Смед Паланка - профил општине 

2. Приказ и анализа постојећег стања 

3. Визија заједнице 

4. Одређивање приоритетних стратешких циљева 

5. SWOT анализа 

6. Акциони план 2006-2008 

 

На самом почетку израде стратегије, а непосредно по формирању Општинског 

форума, приступило се дефинисању визије заједнице. Дефинисање појединачних визија 

за сваку област је изостало. Пошто је визија дефинисана, приступило се изради тзв. 

техничких извештаја за сваку групу. У техничким извештајима извршена је анализа 

ситуације приликом чега су идентификовани проблеми за сваку област. На основу 

идентификованих проблема приступало се дефинисању циљева. Из области културе 

идентификовано је 13 најуочљивијих проблема, и то подељени по проблемским 

областима: 

Финансирање: 

 
• Непостојање институције јавног конкурса приликом ванинституционалног 

финансирања; 

• Непостојање ставке намењене образовању кадрова приликом креирања буџета 

институција и усвајања истих; 

• Непридржавање динамике прилива финансијских средстава предвиђене планом и 

програмом; 

• Недовољно коришћење могућности алтернативних извора финансирања од стране 

институција културе; 

 

Стратешко планирање: 

 
• Непостојање дефинисане културне политике општине 
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• Непримењивање стратешког планирања, непрепознавање његовог значаја на 

општинском и институционалном нивоу; 

• Непостојање маркетинг стратегије у институцијама културе; 

• Непостојање стратегије комуницирања са медијима у институцијама културе. 

 

Кадровска политика: 

 
• Непостојање планске кадровске политике из чега произилази третирање 

институција културе као места где се увек могу запослити нераспоређени 

радници; 

• Непостојање институције јавног конкурса или пак његово формално, тј. наменско 

коришћење приликом запошљавања; 

• Непостојање дефинисаних критеријума кадровске политике; 

• Неподмлађена кадровска структура у појединим институцијама културе; 

• Несамосталност директора институција културе у одлучивању по питању 

кадровске политике; 

 

На основу идентификованих проблема приступило се дефинисању циљева. Од 

великог броја проблема, па према томе и циљева требало је издвојити пет до седам 

приоритета. Затим се приступило изради SWOT анализе у односу на сваки појединачан 

циљ. 

По извршеној SWOT анализи, уследила је израда акционог плана. Међутим, како 

се израда стратегије ближила крају, процес се све више убрзавао. Само пар дана пред 

усвајање документа у скупштини, координатор задужен за израду стратегије, тражио је 

хитну израду акционог плана само за један стратешки циљ из области културе. За неке 

друге области акциони планови израђени су за четири циља, па се тако култура, и у 

овом случају заједно са другим областима друштвеног развоја, ипак нашла по страни. 

Израда стратегије базирана је на концепту партиципативности чији значај лежи 

у томе што даје могућност развоја читавог друштва у свим његовим аспектима, и јер 

подразумева право, могућност и одговорност свих грађана да буду активно укључени у 

процесе који су од значаја за њих саме. Циљеви активног укључивања грађана у процес 

израде стратегије одрживог развоја били су да пре свега обезбеди ефикасност процеса и 

створи предуслове за одрживост промена. 
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С обзиром на примену партиципативног приступа, настојало се да се приликом 

израде стратегије развоја културе, кроз фокус групе укључе различити актери 

културног система општине, ради добијања што већег броја података. Тако је за 

потребе стратегије одржано седам фокус група, о којима је детаљније писано у делу 

посвећеном Методологији овог рада. Три фокус групе одржане су са грађанима, који су 

одабрани случајним узорком, а који у културном систему чине публику и не-публику, а 

остале са представницима доносилаца одлука, медија, уметника и удружења. 

 

Учешће у пројекту креирања стратегије одрживог развоја указало је на више 

проблема, а најпре на непостојање збирних података у области културе, а поготово 

оних који се тичу села општине. 

И поред настојања да се укључе мишљења различитих актера, утисак је да 

израда оног дела стратегије који се односио на културу, није наишао на препознавање 

важности и значаја, што се пре свега односи на представнике институциоалног сектора, 

који нису показали иницијативу да се, осим у фокус групама, и на други начин укључе. 

С друге стране, представници медија показали су велику иницијативу у оквиру фокус 

групе и били врло расположени за дискусију и имали пре свега крајње конструктивни 

приступ. 

 

Како се израда стратегије ближила крају, процес је убрзаван, како би се овај 

документ што пре усвојио у скупштини. Наиме, процењено је да постоји претња нових 

избора, те и могућност да се политичке прилике промене, што би могло да угрози 

усвајање овог стратешког документа у Скупштини. Такође, за време израде стратегије 

стекао се утисак да је јавност овај документ препознавала као политички, односно да га 

је везивала за политичке структуре које су у време израде стратегије на власти. 

Међутим, сам састав тима који је радио на изради стратегије показао је да његови 

чланови нису бирани по политичкој основи. Уосталом, стратегија је документ који је 

отворен за даље дораде, што је наглашено и на јавној расправи поводом усвајања 

стратегије у Скупштини, а на којој су присуствовали и представници Сталне 

конференције градова и општина. 

Као генерални утисак и закључак могао би се издвојити да је ова стратегија у 

неким својим деловима, као нпр. у делу посвећеном култури, више указала на проблеме 

него на конкретне акције које су усмерене на њихово решавање. Зато се стекао и утисак 

недовршености, поготово ако се узме у обзир да је за културу урађен само акциони 
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план првог циља. Због тога се чини да овај документ представља стратегију у начелу. 

Ипак, мора се похвалити спремност општинских власти за израду једног оваквог 

документа, а потом и укључивање културе као сегмента/чиниоца одрживог развоја 

општине, мада је то учињено на иницијативу координаторке радне групе за културу, 

која је уједно и ауторка овог рада. Може се рећи и то да је по први пут јавно 

проговорено о неким проблемима у области културе у општини, што многима није 

било пријатно чути. Тако је коментар општинског менаџера после читања техничког 

извештаја из области културе био да је „на културу осута паљба“. На крају крајева, ово 

се може посматрати као значајан почетак нечега што се може назвати подизање свести 

о важности културе, размишљања и решавања проблема културног развоја и 

дефинисању културне политике општине. 

 

Стратегија одрживог развоја општине Смед. Паланка, како стоји на почетку овог 

документа, је први корак који треба да створи предуслове за ефикасан, успешан и 

континуиран развој локалне заједнице кроз један, јавности јасан процес, који ће 

омогућити грађанима ове општине да сами планирају будућност преко одабраних 

представника, и учествују у реализацији пројекта локалног развоја.247 Овај документ 

такође отвара могућности приступа многим фондовима код организација које као 

предуслов за конкурисање траже управо да општина/локална самоуправа поседује један 

овакав развојни документ. 

 

5.7.2. Стратешко планирање на институционалном нивоу у Смед. Паланци 

 

Дуго се сматрало да стратешке планове по правилу развијају само профитне 

организације. Уствари, стратешко планирање показало се веома важним и за 

непрофитни сектор, и данас оно представља један од предуслова његовог успешног 

развоја. Разлика је само у томе што непрофитне организације имају тенденцију да се 

фокусирају више на ствари које се тичу организационог развоја, fundraising-a, и 

волонтерског менаџмента, док се профитне фокусирају на увећање профита. 

За стратешко планирање се каже да представља свеобухватни и интерактивни 

процес доношења стратешки важних одлука које се тичу даљег развоја установе и 

савлађивања проблема који могу да ометају развој. Свеобухватност процеса огледа се у 
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томе што интегрише програмско, финансијско и кадровско планирање, а 

интерактивност у томе што се његовој изради приступа уз активно учешће запослених 

и управног одбора.248 

Стратешки план треба да у главним цртама изложи будуће пословање установе и 

пројекције за најмање три године - текућу, и две наредне године. Зато стратешки план 

представља развојни сценарио једне установе који и јавности и запосленима даје 

одговоре на питања: због чега постоје и шта желе да буду (мисија, циљеви); чиме се 

баве; за кога, како, и у коју сврху раде (публика, корисници); са ким сарађују, којим 

ресурсима располажу. Стратешки план мора да обухвати све нивое 

организације/установе и њеног деловања у конкретно дефинисаном окружењу. То 

подразумева организацију и њене партнере, мреже у којима делује, шире друштвене 

програме и политике у којима се ситуирају њени програми, финансијере и оне који је 

подржавају, дакле, све оно што је обухваћено стратешком функционалном анализом.249 

 

На основу добијених одговора из интервјуа са директорима/кама, сазнајемо да 

ниједна од паланачких институција културе нема израђен стратешки план развоја, што 

значи да институције културе праве једногодишње планове, који не садрже никакве 

средњорочне или дугорочне пројекције. Увидом у планове рада свих установа културе 

за период од 2000. до 2005. године, уочено је да свака установа понаособ има другачију 

форму плана, са другачијим елементима, што их чини прилично непрегледним. Једино 

Архив има устаљену и јасно структурисану форму овог документа. 

Планови рада институција културе показују врло оскудно описане будуће 

активности које се крећу у оквирима основних делатности ових установа. Када их 

упоредимо са извештајима о раду за исти период, уочавамо да се дешава да се планови 

или уопште не остваре или се остваре тек за пар година, што указује на непостојање 

евалуације рада, да је планирање неадекватно, а тајминг нереалан. Ни Оснивач, 

односно Скупштина општине, ни саме институције не постављају питања: „Зашто се 

планови нису остварили?“, или „Зашто је направљена лоша процена?“. Чак се стиче 

утисак да је то понекад само план ради плана, тек толико да се нешто напише, ма 

колико то далеко или нереално изгледало. 

                                                                                                                                                         
247 Стратегија локалног одрживог развоја Смед. Паланке, 2006, 5. 
248 Весна Ђукић Дојчиновић, Основни концепт стратешког планирања, материјал са семинара, 2003. 
249 Исто. 
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По питању стратешког планирања једино је Музеј у једном тренутку предузео 

иницијативу. 2003. године у Музеју је започет процес стратешког планирања, али није 

доведен до краја, тако да постоји само оквир стратешког плана. Одржано је 12 

састанака на којима су вођени записници. Међутим, записници са ових састанака који 

би омогућили дубљи увид у то шта је заправо остварено и рађено у оквиру овог 

процеса, нису били доступни, јер директорка и други запослени нису могли да се сете 

где се ти записници налазе. Према речима директорке, у процесу планирања проблем је 

био анимирати све запослене да учествују, као и то што је направљена пауза због 

одласка у војску радника који је био задужен да води процес. После његовог повратка, 

није се наставило са израдом стратешког плана „због великих обавеза запослених“.250 

 

Претходна директорка Библиотеке је у вези стратешког плана рекла да је 2004. 

године једна студенткиња постдипломских студија Универзитета уметности у 

Београду, за потребе испита, одлучила да изради стратешки план Библиотеке у 

Паланци. „У суштини, врло мало смо она и ја радиле на томе. Тражила је од мене да 

напишем нешто кратко, неке своје идеје и циљеве у тезама, и ја сам то написала. Имам 

утисак да је било јако површно, она је рекла да је то довољно. Рекла ми је да ће ми то 

донети када заврши, али ми то после нисмо добили. То што је она урадила, сасвим 

сигурно се заснива на ономе што сам ја рекла.“251 

Рекли бисмо да је Библиотека тада имала прилику да изради стратешки план, јер 

се долазак студенткиње могао искористити за покретање стратешког планирања, и 

уопште увођења новина у раду ове установе. То је била шанса за Библиотеку да уђе у 

процес стратешког планирања и да искористи могућност да има стручног консултанта. 

Тим више, што је госпођа Петровић Михаиловић казала да није сигурна да зна да 

„направи“ стратешки план. Интересантно је то да је она једина од директора и 

директорки паланачких институција културе изразила сумњу да не поседује вештине 

потребне за израду стратешког плана, сматрајући притом да „један директор треба да 

буде способан да напише стратешки план и мора да има визију.“252 

Директор Позоришта је рекао да Позориште нема стратешки план, али да се 

размишља о њему. Затим је наставио: „А и да га има, тај план би остао само на папиру. 

Ми имамо неке идеје и планове које се тичу једног дужег временског периода, а не 

                                                 
250 Интервју са Винком Лазовић, директорком Народног музеја у Смед. Паланци. Видети: Прилог 3. 
251 Интервју са Биљаном Петровић Михаиловић, директорком Народне библиотеке у Смед. Паланци у 
периоду април 2003-децембар 2004. Видети: Прилог 2. 
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само за једну сезону, међутим, тај наш план зависи од тога да ли ће га Оснивач 

прихватити или не. Опет се враћам на могућност финансирања. Буџет је такав да 

правимо план унапред уврх главе највише за годину и по, до две унапред. Преко три 

године не правимо никакав план.“253 

По речима директорке Архива, финансије представљају највећу препреку за 

било какво планирање, па је даље наставила: „Ја не знам да ли ће бити нових радника 

који ће се овде запослити. Сваки пут кад дође нови радник, ако се деси да дође нови 

радник, то значи упућивање неког запосленог радника да га уводи у посао, јер би 

требало да има у неку руку ментора. Нови људи могу да поремете јер сви зависимо 

једни од других, јер то захтева одређени третман који ремети неке друге ствари. Ми 

нисмо сигурни да се у неком периоду број запослених неће мењати.“254 

 

Дакле, на институционалном нивоу не примењује се стратешко планирање јер 

ниједна од институција нема дефинисане планове сопственог развоја. С друге стране, 

њихови челни људи сматрају да је стратешко планирање потребно, што смо схватили 

да је то само декларативно јер им ни сам концепт стратешког планирања није довољно 

јасан, и у суштини не препознају његов стварни значај. То показују њихови одговори да 

су за стратешко планирање предуслов финансије, а пошто их немају, у својим 

институцијама не могу да примењују стратешко планирање, као и то, да стратешке 

планове институција треба да одобри Оснивач, и да тек тада оно може да се примењује. 

Чак се стекао утисак да се стратешки план донекле поима у негативном контексту, јер 

се у њему види обавеза које се треба придржавати, а за коју се не може преузети 

одговорност. То фактички значи да без сопственог развојног сценарија, институције и 

јавности и запосленима не дају одговор на питања зашто постоје, шта желе да буду, 

шта раде, за кога раде и у коју сврху, како раде, са ким сарађују. Из тога се генерише и 

проблем, а који су изнели неки испитаници - учесници фокус група са представницима 

институција, да Оснивач и јавност не знају тачно шта су основне делатности 

институција и да недовољно познају њихов рад.255 

 

                                                                                                                                                         
252 Исто. 
253 Интервју са Томиславом Митровићем, директором Градског позоришта у Смед. Паланци. Видети: 
Прилог 6. 
254 Интервју са Радицом Милошевић, директорком Историјског архива у Смед. Паланци. Видети: Прилог 
5. 
255 Извештај са фокус група I. Видети: Прилог 8. 
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Економска ситуација земље у транзицији, попут наше државе, реално ствара 

нестабилност, али то није оправдање за непредузимање средњорочног планирања. 

Једно од решења би се свакако могло наћи у примени вишегодишњег финансирања које 

би код институција створило извесну сигурност и дало могућност планирања више 

година унапред. 

 

5.7.2.1. Мисија – циљеви рада 

 

С обзиром на то да институције културе немају стратешке планове, на питање: 

Која је мисија ваше установе?, занимљиво је представити одговоре њихових 

директора/ки. 

Захваљујући покушају да спроведе процес стратешког планирања, Музеј је 

дошао до радне верзије мисије која гласи: „Народни музеј у Смед. Паланци је установа 

заштите културних добара на територији општина Смед. Паланка и Велика Плана. 

Музеј се бави заштитом нематеријалних и материјалних културних вредности, 

истраживањем и чувањем и проучавањем музејске грађе, као и њиховом презентацијом 

и промовисањем кроз просветно-педагошки и галеријски рад.“256 Овако дефинисану 

мисију изнела је и кустос са којом је рађен интервју две године пре интервјуа са 

директорком (2005. године), која у то време, такође говорила о овој дефиницији као 

прелиминарној.257 

Директорка Библиотеке у претходном мандату рекла је следеће: „Мисија је за 

мене подизање стручног нивоа, вредности када је књига у питању и када је 

библиотекарство у питању, културе, општења и образовног нивоа, професионализма и 

образовања радника. Све се вртело око струке, која није само библиотекарство, него 

књига уопште, књига међу нашим корисницима. Имам утисак да ми је то било 

најважније. Мисија је јако незгодна реч. Јако је незгодно на једном таквом месту, ти си 

руководилац, са релативно малом платом, у установи која је нити богата, нити је много 

битна у том граду, и ти сад као имаш мисију. Може да дође до психолошки необичног 

сплета околности, прво за ту личност и до једног предимензионирања.“258 

                                                 
256 Интервју са Винком Лазовић, директорком Народног музеја у Смед. Паланци. Видети: Прилог 3. 
257 Интервју са Аном Милошевић, кустосом Народног музеја у Смед. Паланци. Видети: Прилог 4. 
258 Интервју са Биљаном Петровић Михаиловић, директорком Народне библиотеке у Смед. Паланци у 
периоду април 2003-децембар 2004. Видети: Прилог 2. 
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Пошто је укратко објашњен појам мисије, директорка Архива рекла је да „Архив 

нема дефинисану карактеристичну мисију. У суштини сматрам да је сваки архив 

установа културе која има задатак да чува историју за будуће генерације како људи не 

би заборавили своју прошлост. Можда звучи као фраза, али је то заиста тако.“259 

На питање која је мисија паланачког позоришта директор је рекао: „Градско 

позориште је установа која се бави развојем позоришног аматеризма и ширењем 

позоришне културе на подручју општине Паланка. Својим активностима Позориште 

обезбеђује реализацију различитих културних садржаја и задовољава основне културне 

потребе.“260 

 

Да је појам мисије недовољно познат међу испитаницима највише показују 

искази претходне директорке Библиотеке и изостанак одговора садашње директорке 

ове установе на исто питање. Мисија Музеја, онако како је конципирана, и речи 

директора Позоришта о мисији Позоришта, више личе на прве чланове статута, него на 

„праве“ мисије, за које се препоручује да треба да буду оригиналне, кратке, јасне, 

препознатљиве, неприменљиве за неку другу установу/организацију. 

Сви одговори показали су да не само да овај појам није најјаснији, већ да не 

постоји ни осећај за мисију, што је од суштинског значаја, јер мисија говори о сврси 

постојања институције. Ако је не виде челни људи, који се налазе унутар самих 

институција, поставља се питање, како онда да их види њихова средина?, што опет 

упућује на то да су мисије установа интерно оријентисане. Исак Адижес, теоретичар 

менаџмента, каже да недостатак мисије у уметничким организацијама не дозвољава 

дугорочно планирање, дефинисање циљева који могу да обезбеде оправдање потребних 

средстава. Без мисије, каже он, маркетинг је неадекватан, а хронична криза се прихвата 

као начин живота, пре него као непотребан трошак који се може избећи.261 

 

У стратешком поступку се после мисије, дефинишу циљеви – резултати које 

установа жели да достигне у одређеном временском периоду, реализацијом одређених 

активности. Циљевима се одређује сврха постојања установе у одређеном друштвено-

                                                 
259 Интервју са Радицом Милошевић, директорком Историјског архива у Смед. Паланци. Видети: Прилог 
5. 
260 Интервју са Томиславом Митровићем, директором Градског позоришта у Смед. Паланци. Видети: 
Прилог 6. 
261 Исак Адижес, Менаџмент за културу, Адижес менаџмент консалтинг, Нови Сад, 2002, 44. 
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економском систему.262 Зато циљеви показују промену која се жели остварити. 

Остварење циљева постиже се реализацијом задатака за које се обично каже да треба да 

буду постављени SMART (акроним од енглеских речи: specific, measurable, achievable, 

realistic, time), односно да буду МУДРО постављени – специфични, мерљиви, 

остварљиви, реални и увремењени. 

Како паланачке институције културе немају сопствене стратешке планове 

развоја и дефинисане мисије, тако немају ни постављене циљеве и задатке које 

одговарају тим плановима. Зато су испитаници – директори/ке говорили о жељеним 

циљевима (а не о постојећим, постављеним) и о којима су се изјаснили на следећи 

начин: 

За директорку Библиотеке „жељена достигнућа су оно чиме се Библиотека 

тренутно бави.“263 Ако је то тако, ти циљеви су према томе и достигнути. Како су 

циљеви усмерени ка будућности, било ближој или даљој, и према којима се управља и 

заснива рад, поставља се питање, да ли је Библиотека заиста потребна када је остварила 

своје циљеве. Заправо остварење циљева показује Извештај о раду, а у њему баш и није 

тако. Питамо се да ли се такав одговор може оправдати тиме што је директорка у 

тренутку интервјуисања налазила тек неколико месеци на тој функцији? 

Претходној директорки Библиотеке жељена достигнућа, односила су се на 

достизање узора, као што је пре свега смедеревска библиотека, и по уређености и по 

бројности чланства (7.000 чланова).264 

По речима кустоса Музеја, жељена достигнућа јесу да „у некој идеалној 

варијанти, кроз 10-так година Музеј буде модерно конципирана, успешно вођена, 

савремено опремљена културна институција, са јасно дефинисаном препознатљивом 

културном политиком, институција која је незаобилазан фактор локалног и 

регионалног културног идентитета која партиципира у одрживом развоју локалне 

заједнице.“265 

Директорка Архива је по питању достигнућа истакла жељу да се промени однос 

људи према сопственој документацији и да стекну свест о архивској грађи, да не бацају 

документацију, већ да предају сав материјал Архиву који ће вршити селекцију (овај 

исказ би више одговарао мисији установе, прим. аут). Такође, истакла је жељу да се 

                                                 
262 Биљана Рамић, Реорганизација установа културе, 42-43. 
263 Интервју са Добрилом Здравковић, директорком Народне библиотеке у Смед. Паланци. Видети: 
Прилог 1. 
264 Интервју са Биљаном Петровић Михаиловић, директорком Народне библиотеке у Смед. Паланци у 
периоду април 2003-децембар 2004. Видети: Прилог 2. 
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среди документација, и да све што постоји у депоу архива постоји и у компјутеру, 

значи дигитализација грађе. 

Што се тиче циљева рада Позоришта, пошто је Позориште учесник свих 

фестивала у Србији, што значи да успева да се налази у самом врху српског 

аматеризма, циљ Позоришта управо јесте да остане у врху српског аматеризма. 

„Штавише, трудимо се да направимо неки прелаз између професионалног и 

аматерског.“266 

 

Из добијених одговора закључујемо да не постоје дефинисани јасни, нити 

дугорочни циљеви и правци рада и развоја паланачких институција културе. Када нема 

циљева или кад они нису јасно дефинисани, немогуће је остварити било какав напредак 

и развој. Непостојање формулисаних циљева не обавезује, тако да не покреће на акцију, 

већ само доприноси инертности установа. 

 

5.7.3. Публика – корисници – чланство 

 

Како се институције односе према публици, без које уметност и култура немају 

сврху постојања, приказаћемо кроз одговоре њихових директора/ки на питања управо 

везана за њихове кориснике, чланове и публику. 

 

Библиотека: 

С обзиром на то да ова установа, води евиденцију о броју својих чланова, 

увидом у Извештаје о раду Библиотеке сазнајемо тај број за анализирани период. 

Уједно, ти подаци чине и једине бројчане податке о публици/корисницима којим 

располажемо, што је било од велике користи и омогућило да се бар за Библиотеку 

изврши квантитативна анализа њених корисника, као и њихова старосна структура. 

Библиотека своје кориснике дели на две основне категорије: одрасли и деца. 

Структура чланства, по речима претходне директорке, показује да највише има 

студената и ученика, па затим пензионера.267 

                                                                                                                                                         
265 Упоредити: Прилог 3. и Прилог 4. 
266 Интервју са Томиславом Митровићем, директором Градског позоришта у Смед. Паланци. Видети: 
Прилог 6. 
267 Интервју са Биљаном Петровић Михаиловић, директорком Народне библиотеке у Смед. Паланци у 
периоду април 2003-децембар 2004. Видети: Прилог 2. 
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Следећа табела приказује број чланова Библиотеке према узрасту, и њихов 

проценат који чине у односу на укупан број чланова. 

 
Табеларни приказ броја чланова библиотеке у периоду 2000-2005. 

Година 
Укупан 

број 
чланова 

Одрасли Одрасли
% Деца Деца 

% 

2000. 1.401 814 58,10% 587 41,89% 

2001. 1.138 828 72,75% 310 27,24% 

2002. 1.224 876 71,56% 348 31,37% 

2003. 1.195 635 53,13% 560 46,86% 

2004. 1.222 701 57,22% 521 42,53% 

2005. 1.330 797 59,92% 533 40,07% 

 

Графички представљена заступљеност две основне категорије корисника 

Библиотеке, одраслих и деце, у петогодишњем периоду изгледа на следећи начин: 
 

 

Када се ради о деци члановима Библиотеке, треба напоменути да Библиотека 

традиционално сваке године бесплатно врши учлањивање свих ђака првака градских 

основних школа. Вероватно би број деце чланова Библиотеке био мањи да се 

учлањивање не врши организовано, јер се претпоставља да се сви прваци не би 

својевољно учланили у Библиотеку. Такав случај је и са одраслима, јер радници 

некадашњег Центра за културу, а касније појединачних институција културе, имају 

бесплатне чланарине, мада је то занемарљив број у односу на број ђака првака. 

 

57,22%
53,13%

71,56%72,75%

58,10% 59,92%

40,07%42,53%
46,86%

31,37%

41,89%

27,24%

2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005.

Odrasli
Deca



 138 

Директорка Библиотеке није експлицитно одговорила која је главна циљна 

група, али је казала да се до циљне групе долази издавањем билтена који излази једном 

месечно. Она сматра да то што Библиотека има традицију, („то је установа позната још 

од раније“), је довољно „да се људи редовно учлањују у Библиотеку током године“.268 

Међутим, чини се да то редовно чине изгледа једне те исте особе, јер укупан број 

чланова Библиотеке из године у годину незнатно варира. 

Према речима претходне директорке, основна циљна група су деца. Имајући то 

у виду, а статистика/подаци показују да за пет година просек деце чланова износи 

38,32% (укључујући ђаке прваке!), закључује се да Библиотека уствари не предузима 

адекватне акције како би се на прави начин обратила својој главној циљној групи. 

Лојалност корисника директорка је поистоветила са редовним враћањем књига 

у, за Библиотеку, прихватљивом року, али је рекла да је то занемарљив број у односу на 

укупан број чланова, а да би били лојални Библиотека шаље опомене.269 

Претходна директорка је лојалност корисника илустровала тиме што Библиотека 

има читаоце који су 30, 40 и 50 година њени чланови, и да су у Библиотеку долазили и 

када услови нису задовољавали неке основне критеријуме – док су грађевински радови 

били у току, у време бомбардовања, када су се мишеви шетали, зидови урушавали, када 

је Библиотека прокишњавала.270 

 

Што се тиче укупног броја чланова Библиотеке, број врло мало варира од године 

до године, не показујући значајнију узлазну линију раста. Када тај број упоредимо са 

планираном цифром од 1.500 чланова која се упорно за сваку наредну годину понавља 

у Плановима рада Библиотеке, с тим што та цифра у Плану рада за 2005. годину износи 

и 1.700, видимо да се жељени број не достиже. Извештаји о раду Библиотеке редовно 

показују мањи број од планираног, што управо говори о томе да не постоји евалуација 

рада ове установе у нечему што се може назвати њеном основно делатношћу. 

Евалуација не постоји, како унутар саме установе, тако ни од стране Оснивача, који би 

у супротном поставио питање неиспуњавања планова. То такође говори о томе да 

Библиотека нема иновативне програме којима анимира како публику/кориснике, тако и 

                                                 
268 Интервју са Добрилом Здравковић, директорком Народне библиотеке у Смед. Паланци. Видети: 
Прилог 1. 
269 Исто. 
270 Интервју са Биљаном Петровић Михаиловић, директорком Народне библиотеке у Смед. Паланци у 
периоду април 2003-децембар 2004. Видети: Прилог 2. 
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не-публику. Библиотека се труди да привуче већи број потенцијалних чланова тиме 

што за групна учлањења нуди попусте од 50%. 

 

Фокус групе са грађанима показале су да се паланачка библиотека поима и у 

позитивном, и у негативном контексту, и то углавном поводом библиотечког фонда. 

Млађи испитаници су углавном задовољни, јер могу да нађу књиге које им требају (то 

је углавном школска лектира!, прим. аут), док старији имају примедбу на то да нема 

бестселера, онда када су највише популарни, односно, да се касни са њиховом 

набавком. Једна од највећих замерки је што Библиотека нема електронску базу 

података. 

 

Музеј: 

Још од оснивања Музеја, политика Музеја била је да се улазнице и услуге не 

наплаћују. Музејски програми су углавном сви намењени публици. Другим 

корисницима намењен је део издавачке делатности (стручној и научној јавности), као и 

коришћење музејске библиотеке од стране ученика основних и средњих школа, 

студената и истраживача.  

Према речима директорке, „у последњој деценији ХХ века Музеј је изгубио 

знатан број публике, пре свега се мисли на изложбене посете ђака основних и средњих 

школа, док се с друге стране, број корисника музејске библиотеке повећао, вероватно 

због тешке материјалне ситуације. Ипак, Музеј се може похвалити лојалношћу своје 

публике. Као израз музејске лојалности била је изложба „Уз помоћ пријатеља“ којом се 

Музеј захвалио свим дародавцима. Повећан број корисника задњих неколико година, 

потврђује да смо на добром путу“.271 

По речима и кустоса и директорке, циљна група, на које се по природи ставља 

акценат, јесу ученици основних и средњих школа и студенти. Конкретно обраћање 

млађој циљној групи остварено је у оквиру пројекта „Фотографија музејске стварности“ 

из 2003. године који је укључио групу средњошколских ђака. 

Како паланачки Музеј својим делатностима покрива и општину Смед. Паланка и 

Велика Плана, тако су потенцијални корисници сви становници ових општина. Као 

своје циљне групе Музеј види и привреднике и предузетнике као потенцијалне 

спонзоре, оне који би помогли маркетингу и јавном оглашавању, невладине 

                                                 
271 Интервју са Винком Лазовић, директорком Народног музеја у Смед. Паланци. Видети: Прилог 3. 



 140 

организације, које би могле да повећају број посетилаца, али и других који могу да 

помогну Музеју.272 

Директорка је напоменула да се врше истраживања и анализе на основу којих се 

сагледава лојалност корисницима, као и то да Музеј управо на основу мишљења 

корисника усмерава програм у циљу задовољавања њихових потреба и очекивања.273 

Међутим, резултати једног музејског истраживања публике, нису баш то показали, па 

се може закључити да је ово само директоркина декларативна изјава. 

Посматрањем посетилаца на отварањима изложби у Музеју, примећује се да 

постоји редовна публика, коју чини узак круг сталних посетилаца ових догађаја. 

Такође, постоји редовна публика, али која не долази на отварања изложби. Међутим, и 

ту се ради о веома малом броју људи. 

Испитаници у фокус групама са грађанима су издвојили Музеј као установу која 

„добро“ ради, а као такву су је препознали због богатства музејских збирки и рада 

Галерије, о којој су, додуше, махом мислили као засебној институцији.274 

После реченог можемо да закључимо да је директорка Музеја поистоветила 

дародавце са публиком, и да је Музеј своју лојалност исказао пре свега својим 

дародавцима. Такође, показује се, да бесплатан улаз не утиче на повећање броја 

посетилаца Музеја! Овде бисмо цитирали речи Патрика Форсајта: „Потрошачи можда 

емотивно реагују на скок цена, али, у много случајева, неће купити најјефтиније, 

штавише, ставиће знак једнакости између квалитета, или друштвеног статуса, и 

скупога.“275 

 

Архив: 

„Публици су намењене изложбе којих је било овде раније. Од како сам ја овде, 

тога није било“ (од 1998. године, прим. аут), рекла је директорка Архива, па је 

наставила: „Једино смо учествовали на изложби у Руском дому у Београду, пре две-три 

године када се презентовала читава паланачка општина, и прављена је изложба у холу 

Скупштине општине.“276 Као разлог за неприређивање изложби директорка наводи 

                                                 
272 Упоредити: Прилог 3. и Прилог 4. 
273 Интервју са Винком Лазовић, директорком Народног музеја у Смед. Паланци. Видети: Прилог 3. 
274 Извештај са фокус група II. Видети: Прилог 9. 
275 Патрик Форсајт, Маркетинг – Све што је потребно да знате, CLIO, Београд, 1994, 26. 
276 Интервју са Радицом Милошевић, директорком Историјског архива у Смед. Паланци. Видети: Прилог 
5. 
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недостатак финансијских средстава, објаснивши да не би дозволила да се изложбе 

приреде на начин који није професионалан.277 

„Корисницима су намењене услуге сређивања архивске грађе за правна лица и 

приватна лица која долазе за различиту документацију и уверења. Имамо и 

истраживаче који долазе за сопствене потребе.“278 Директорка верује да се број 

корисника за последњих пет година повећао, мада не зна тачан број. Пораст броја 

корисника она доводи у везу са повећањем потреба за имовинско-правном 

документацијом која је потребна за враћање одузете земље. О корисницима је даље 

наставила: „Архив нема ситуацију да странке нон-стоп долазе. Нови корисници нас 

просто сами налазе, и не можемо да предвидимо њихов број. Апсурдно ми је да се 

рекламирам да имам копије. Људи добију информацију вероватно у Општини, тамо где 

је и настала та копија, па онда дођу у Архив. Лојалност корисницима се огледа у томе 

што се трудимо да што брже нађемо тражена документа, када је потребно упутимо 

кориснике и на неке „Службене гласнике“, или одлуке и чланове тих одлука које су 

донете на Републичком нивоу“, казала је она.279 

Архиву би циљна група, по речима директорке, „требало да буду млади, који ће 

имати изграђен став према архиву као установи, о томе, чему он служи и сл., али и 

старији који имају доста времена и искуства да би могли да пишу. Те изложбе, које 

немамо, би требало да буду један од начина привлачења публике, и преко медија, али 

на том пољу нисмо више радили.“280 

Међутим, супротно њеном ставу да не треба да се рекламира, учесници фокус 

група са публиком изјаснили су се да не знају чиме се тачно архив бави и шта тачно 

нуди, а приликом мапирања институција, у две од три фокус групе, испитаници уопште 

нису идентификовали архив као установу која постоји у граду, док су је испитаници 

треће фокус групе поменули у контексту установе која не ради добро.281 

Када се све ово узме у обзир, није тешко закључити да Архив не испуњава своју 

мисију и циљеве, и не обраћа се својим циљним групама на адекватан начин. Такође, 

чињеница да Архив нема податке о сопственим корисницима, и да уопште не води 

                                                 
277 Исто. 
278 Исто. 
279 Исто. „из разлога што су људи могли да на телевизији чују о враћању земље, па је доста њих било 
заинтересовано по питању имовинско-правне документације везане за конфискацију, експропријацију и 
национализацију.“ 
280 Исто. 
281 Извештај са фокус група II. Видети: Прилог 9. 
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евиденцију о њима, показује да ова установа не препознаје важност својих корисника и 

да је потпуно интерно оријентисана, супротно својој функцији. 

 

Позориште: 

„Паланачко позориште одржава представе не само на својој сцени, већ гостује 

по школама, радним организацијама, и учествује на разним манифестацијама, па је тако 

много шири број конзумената делатности које Позориште остварује него што је круг од 

300 људи који може да стане у позоришну салу, и који се малтене понавља на свакој 

премијери или на свакој изложби“, објашњава директор Позоришта.282 

Политика паланачког позоришта је да наплаћује улазнице само за гостујуће 

представе, док су домаће представе отворене за публику. Што се тиче старосне 

структуре позоришне публике, она се креће у врло широком распону, од 3 до 77 година. 

Према речима директора, структура публике се мења зависно од садржаја. Нпр. 

Фестивал нових театарских форми има своју публику која воли некласичан репертоар, 

и углавном млади гледају ту врсту престава. „Сва она публика коју смо ми навикли на 

класичан, традиционалан репертоар, дође, погледа, али се можда следећег дана 

Фестивала не појави.“283 

У вези позитивне дискриминације директор је рекао да је Позориште гостовало 

и у домовима за преваспитање младих, паланачкој болници, и у дневном боравку 

„Пуж“, које је основало Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама. 

„Правимо програме за њих и трудимо се да и њима удовољимо, недавно смо играли 

само за њих у позоришној сали, јер су они изразили жељу да виде како то изгледа 

гледање једне представе у правим позоришним условима.“284 

И Позоришту су циљна група деца, предшколског и школског узраста. У вези 

начина на који Позориште привлачи своју основну циљну групу директор је рекао: 

„Школску децу Позориште привлачи тако што се игра класичан репертоар јер је то 

везано за наставни програм који деца имају у школама као лектиру, а за млађу децу 

приређујемо програме прилагођене њиховом узрасту, доводимо циркузанте, 

мађионичаре, луткарске представе које ће ту дечицу из обданишта да забаве и да их 

привуку. Тако се публика едукује од малена.“285 

                                                 
282 Интервју са Томиславом Митровићем, директором Градског позоришта у Смед. Паланци. Видети: 
Прилог 6. 
283 Исто. 
284 Исто. 
285 Исто. 
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О лојалности позоришне публике директор се позитивно изразио, рекавши да 

постоје људи који, без обзира што су већ гледали представу, гледају је сваки пут кад је 

на репертоару. „Има и оних који иду за нама када гостујемо на страни, који нас прате и 

гледају представе, па се трудимо да те људе не држимо по страни, већ их прикључујемо 

својој екипи и дружимо се са њима, тако да је то један од начина да Позориште буде 

лојално својој публици.“286 

Показује се да од свих институција у граду, једино Позориште своје програме 

усклађује у односу на своју главну циљну групу, којој се обраћа, ако смо видели на 

различите начине. То су потврдили и испитаници у фокус групама који су махом 

препознали Позориште као институцију која „добро“ ради, с тим што су сматрали да 

треба да се труди да ради још боље.287 

 

*** 

И на крају овог поглавља у коме смо разматрали како институције виде своју 

публику, кориснике, чланство, желели смо да представимо и какву слику о 

институцијама има друга страна, поготово млађе групе испитаника. 

Групни интервјуи у оквиру две фокус групе (старосне групе 18-24 и 30-40 

година)288 показали су да ова популација није задовољна понудом културних и забавних 

садржаја у граду, али, и да нису редовни конзументи тих садржаја. Као разлоге за 

нередовне посете оваквим врстама садржаја, учесници су истакли да нису довољно 

информисани о дешавањима у граду, да нема садржаја који их занимају и да не могу да 

на квалитетан начин користе своје слободно време - нпр. не ради биоскоп, а садржаји 

који се нуде су стереотипни и неаутентични. Постојеће институције су затворене, 

сматрају они, и немају изграђене методе за анимацију, укључивање и афирмацију 

младих, а такође немају ни изграђене чвршће односе са образовним институцијама. По 

мишљењу испитаника неке традиционалне манифестације су концепцијски застереле и 

да им недостаје креативности. Исказана је потреба да институције буду пријемчљивије 

људима, да постоји интерактивност и приступачност, и искључивање политике из 

културног живота. Испитаници су мишљења, да би боља финансијска ситуација и већа 

                                                 
286 Исто. 
287 Извештај са фокус група II. Видети: Прилог 9. 
288 Циљеви фокус група били су: да се установи видљивост институција културе у Смедеревској Паланци 
са становишта испитаника, да се идентификују њихове снаге и слабости, и да се да мишљење о 
културним садржајима у граду, и испита како би требало да изгледа културна понуда града и општине за 
пет година. 
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улагања у културу допринели побољшању ситуације у култури, јер би се одразило и на 

квалитет понуђеног садржаја. 

О томе како корисници виде институције можда најсликовитије говоре речи 

једне кориснице Библиотеке која је у једном разговору са директорком, рекла: „Знаш, ја 

када уђем у ову кућу, ја све мислим да се ради о некој старој госпођи, јако болесној“.289 

 

5.7.4. Маркетинг и PR 

 

У тржишној привреди, према којој се трансформише наше друштво, и сектор 

културе мора да функционише по тржишним принципима. За такву врсту пословања, 

као један од показатеља успешности и професионалности, неопходан је маркетинг, који 

је све до скоро био карактеристичан само за профитни сектор, али се показује као битан 

и у непрофитном сектору коме припада култура. 

У данашње време, када су људи засути садржајима преко различитих медија, а 

развој технике и технологије се убрзано развија, поставља се питање, како у таквим 

околностима да култура опстане и задржи пажњу својих конзумената. Зато се очекује 

да институције културе послују по тржишним принципима, како би постале 

ефикасније, одговорније и организованије, да имају маркетинг стратегију, да развијају 

и примењују одређене маркетиншке технике и на тај начин се изборе за пажњу 

јавности. 

Маркетинг заправо представља филозофију бизниса која на бизнис гледа очима 

потрошача, односно конзумената. Такође, маркетинг представља и заокружену 

менаџментску функцију која координира све што та филозофија подразумева – 

предвиђање прохтева потрошача, идентификовање и задовољавање њихових потреба 

пружањем правог производа и услуге, по правој цени, на правом месту и у право време. 

Како би читав тај процес могао да се изведе користи се не само читав низ техника, као 

што су рекламирање и продаја, већ и истраживања.290 

 

Маркетинг у стратешком планирању има истакнуто место. Он представља мост 

између организација/установа и спољашњег света, тржишта и конзумената. Зато је 

                                                 
289 Интервју са Биљаном Петровић Михаиловић, директорком Народне библиотеке у Смед. Паланци у 
периоду април 2003-децембар 2004. Видети: Прилог 2. 
290 Патрик Форсајт, нав.дело, 9. 
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веома важно било анализирати паланачке институције културе и са аспекта маркетинга. 

На питање Да ли имате маркетинг стратегију?, од директора и директорки ниједне 

институција културе у Паланци нисмо добили позитиван одговор. На основу добијених 

одговора могло се закључити да овај појам није баш најјаснији, и да се у неким 

случајевима поистовећује са комуникацијом са медијима. То да ниједан проценат 

буџета институције не троше на маркетинг показује колико су установе окренуте 

тржишту, и колику важност му придају, а то значи веома мало. Ниједна институција не 

користи услуге неке маркетиншке агенције, а разлог је, како су испитаници навели, 

недостатак финансијских средстава. 

Представници медија су у оквиру фокус групе, једногласно изјавили, и уједно 

били поносни на то, да медији никада не наплаћују своје услуге култури. То је с једне 

стране врло позитивна чињеница, која указује на постојање развијене сарадње ових 

актера у културном систему општине. С друге стране, показује да су потребе за 

услугама маркетинга паланачких установа културе заправо врло умерене/скромне. У 

противном, медији сигурно не би своје услуге радили стално волонтерски, већ би 

извесни део средстава наплатили, или давали попусте као одређени вид бенефиције 

култури. 

 

Од форми маркетинга институције у свом раду користе обавештења, плакате 

(Библиотека, Музеј, Позориште), спотове и емисије (Музеј, Позориште, Архив је имао 

једну ТВ емисију посвећену раду Архива), с тим што Библиотека користи још и 

месечни билтен, Позориште џинглове, а Архив једини од свих њих има лифлет 

(наменски направљен поводом већ помињане манифестације у Руском дому у 

Београду). 

 

Што се тиче маркетиншких техника, једна од техника коју примењује 

Библиотека јесу различити попусти приликом учлањења. Када је реч о библиотекама, 

рецимо то да се у Смерницама из 2001. године које је припремила IFLA у сарадњи са 

UNESCO-ом, посебно наглашава улога јавних библиотека у глобалном информатичком 

окружењу, као и значај примене менаџмента и маркетинга за остваривање мисије 

јавних библиотека. Потреба за маркетингом, публицитетом и активним промовисањем, 

један је од основних трендова савременог библиотекарства.291 Суштина јесте у томе да 

                                                 
291 Гордана Симончић Стокић и Жељко Вучковић, нав. дело, 114. 
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се збирке и услуге библиотека вреднују у светлу потреба корисника, односно колико 

библиотеке успевају да изађу у сусрет корисницима, и с тога колико испуњавају своју 

друштвену вредност. 

Када говоримо о маркетингу, занимљиво је истаћи маркетиншки потез 

паланачког позоришта 2005. године у оквиру кампање обележавања „стогодишњег 

јубилеја“ Позоришта, а која је била под слоганом „Сто година постојања Позоришта у 

Паланци“. Тиме је Позориште узело за своје оснивање далеку 1905. годину, када је 

уствари у Паланци по први пут изведена позоришна представа „Јазавац пред судом“. 

Уместо да то значи да позоришна традиција у Паланци датира од тада, кампања је 

осмишљена тако да се пажња јавности скрене на стогодишњицу институционалног 

постојања Позоришта. Овај маркетиншки потез тумачимо као жељу да се на Позориште 

скрене пажња, а оно истакне као једна од најзначајнијих и најстаријих институција у 

граду. 

 

Истраживање може да буде кључни фактор који маркетингу даје бенефите, а 

посебно би требало да буде од користи у процесу планирања и доношења одлука. То 

заправо значи да је потребно истражити културне потребе на основу чега се планирају 

активности и програми једне установе. Од институција културе у општини, једино су се 

Позориште и Музеј бавили истраживањем публике. Ево на који начин су извели своја 

истраживања: 

Позориште је, по речима директора, више пута радило анкете чиме су 

проверавали жеље и мишљење гледалаца о представама паланачког позоришта. Анкета 

је рађена пре годину и по дана (од тренутка интервјуисања, прим. аут) и састојала се из 

два питања: Шта бисте волели да видите на репертоару? и Гласајте за прве три 

представе које су вама остале у сећању. О резултатима анкете директор је рекао: 

„Показало се да је оно што смо и ми знали и што је публика прихватала, и што је било 

тражено широм Србије, да се подударило са резултатима анкете. У питању су представе 

које су на неки начин постале култне“.292 

 

У Музеју је истраживање изведено од 28.06.2004. до 03.07.2004. године. Укупан 

број посетилаца у том периоду који је посетио сталну поставку био је 25, следеће 

старосне доби: осамнаесторо старости између 45 и 65 година (17%); четворо старости 
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између 25 и 35 година (16%); троје између 5 и 10 година (12%). Истраживање је 

изведено у току процеса вођења кроз археолошку и етнолошку сталну поставку, на 

основу унапред припремљеног упитника. Циљ истраживања био је да се непосредно 

уоче проблеми изложбене комуникације, и да публика уочи добре стране и проблеме у 

раду Музеја. 

Резултати истраживања показали су да су у том периоду у посети највише 

учествовали одрасли, преко 45 година старости, и да публика није обавештена о радном 

времену Музеја, о томе да је улаз слободан, о садржајима које нуди Музеј, и да не 

постоје потпуне информације о експонатима, и садржају поставке у холу Музеја. 

Такође, и у самом простору показало се да постоје проблеми као што су неуређеност, 

непотпуна осветљеност, неочишћеност. На основу ових података, аутор истраживања 

закључио је да анимацију треба усмерити на узраст од 15 до 45 година, и да у 

сегментима рада где су уочени проблеми, Музеј треба да предузме одређене мере како 

би унапредио свој рад.293 

Међутим, и поред тога што је Музеј имао на располагању одређене податке о 

својој публици, те податке очигледно није употребио за унапређење даљег рада, што се 

коси са исказом директорке да Музеј свој рад заснива на потребама публике. Један од 

примера је тај да радно време, и после годину и по дана након истраживања, није 

истакнуто на централној згради, у којој је смештена стална поставка, као и 

административној згради Музеја! Иначе, Музеј од свих установа у граду, нема 

истакнуто радно време. Доступност информација о радном времену један је од 

основних видова комуникације установе и њеног окружења. То заправо представља део 

културе једне организације/установе, и уједно указује на то да руководећи кадар, 

односно, у овом случају директорка Музеја, не окреће институцију ка споља, већ ка 

унутра. 

 

Маркетинг у данашње време представља прихваћени стандард пословања. Као 

важна функција менаџмента установама културе не обезбеђује само економично и 

ефективно пословање које доноси приходе, већ доприноси развоју културе и стварању 

                                                                                                                                                         
292 Интервју са Томиславом Митровићем, директором Градског позоришта у Смед. Паланци. Видети: 
Прилог 6. 
293 Подаци везани за ово истраживање били су доступни љубазношћу музејског педагога - аутора 
истраживања. 
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културних навика код публике.294 Зато је пажњу потребно усмерити на креирању услова 

за развој тих потреба, што се постиже путем низа активности и програма који су 

посвећени деци и младима. 

Интерактивност маркетинга и публике, а затим и маркетинга и остварених 

сопствених прихода, управо се види на примерима паланачких институција: нема 

улагања у маркетинг - мали проценат публике; непримењивање маркетинга - незнатна 

или непостојање сопствених средстава. 

 

Питање корпоративног идентитета или имиџа такође представља незаобилазан 

чинилац сваке озбиљне и професионалне установе/организације. Корпоративни 

идентитет има стратешки значај и убраја се у важне одлуке једне организације у оквиру 

политике коју спроводи. У корпоративни идентитет спада, не само визуелна 

препознатљивост, већ и начин обраћања и понашања једне организације.295 

Од паланачких институција културе једино Позориште има свој заштитни знак - 

две маске, тужну и радосну (које су пре заштитни знак позоришне уметности, па 

мислимо да се не може сматрати оригиналним знаком паланачког позоришта, прим. 

аут). Ниједна институција нема свој слоган или боју, као ни сопствену интернет 

презентацију, мада Музеј има своју страницу на официјелном општинском сајту. 

Интернет презентација је у плану Библиотеци, Музеју и Позоришту. На питање о 

мејлинг листи свим испитаницима требало је појашњење овог појма, а пошто су добили 

објашњење, одговори су били негативни. Музеј је члан музејског форума и на тај начин 

прати струковна дешавања, а о својим активностима шаље обавештења. 

 

Дакле, мали број публике, односно сталних конзумената, упућује на то да у 

паланачким институцијама културе треба предузети озбиљне мере по питању 

маркетинга. На жалост, пример поготово Музеја, Библиотеке и Архива, показује да 

ниједна од њих не полази од питања „Шта то ми можемо да урадимо како бисмо имали 

више публике, чланова, посетилаца, корисника?“. Све институције су исувише, и поред 

неких спорадичних покушаја, окренуте себи, уместо ка споља, тржишту. Карактерише 

их интровертност, а Архив, рекли бисмо, чак и аутистичност. Саме су себи довољне, и 

                                                 
294 Биљана Рамић, Организациона реконструкција установа културе и уметности у транзицији, 
докторска дисертација, ФДУ, Београд, 2004. 247. 
295 Петер Рот, нав. дело, 47. 
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не препознају своје мисије – да постоје за публику, за људе који се налазе у њиховом 

окружењу, а потом и шире. 

 

Једна од дефиниција односа са јавношћу подразумева примену планског и 

сталног програма комуникације између једне организације и оних циљних јавности које 

су битне за њен успех.296 Односи са медијима представљају један од најважнијих видова 

односа са јавношћу, мада не и једини. Важност се састоји у томе што медији често 

постају примарни канал комуникације с циљном јавношћу или посебним циљним 

групама и играју значајну улогу у формирању њиховог мишљења.297 Односи са 

јавношћу значе више од односа са медијима и они могу да обухвате многе унутрашње и 

спољашње комуникације, као и активности попут конференција за новинаре, док нпр. 

код профитних предузећа, спонзорство представља једну од варијанти односа са 

јавношћу. 

У паланачким институцијама културе не постоји позиција у чијој су 

надлежности искључиво односи са јавношћу. Ова задужења имају и обављају: музејски 

педагог у Музеју, у Архиву, особа која обавља послове обраде архивске грађе, са 

завршеним Факултетом политичких наука, одсек журналистике, и искуством у раду на 

радију, у Позоришту то углавном ради директор, док Библиотека није никог посебно 

издвојила. 

Истраживање је показало да све институције на сличан начин комуницирају са 

медијима, и да се та комуникација базира на личним контактима, телефону, факсу и 

путем писаних обавештења. У одржавању контаката са медијима предњаче Позориште 

и Музеј, док је код Архива, у том смислу, приметна затвореност. То се може објаснити 

и чињеницом да је архив по свом моделу функционисања статична институција, која се 

бави заштитом и очувањем наслеђа, а позориште је продукционо-динамична, док је 

интерактивност са публиком и корисницима највише заступљена у раду музеја и 

библиотека. Тиме су динамичније институције атрактивније медијима, а самим тим је 

њихова присутност у локалним медијима већа. 

 

С обзиром на то да најважнији део PR-а представља комуникација са медијима, 

и да смо се упознали са начином на који институције културе комуницирају са 

                                                 
296 Ову дефиницију подржава Институт за односе са јавношћу. Видети у: Дејвид Рег, Односи са медијима, 
CLIO, Београд, 1996, 22-23. 
297 Исто. 
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медијима, о њиховој видљивости у јавности изјаснила се публика и не-публика у 

оквиру фокус група. Млади, дакле онај сегмент популације за које су се све 

институције изјасниле да су им главна циљна група, као највише препознатљиве 

издвојили су: Музеј, Библиотеку, Позориште, и Галерију, али су рецимо изјавили да за 

изложбе у Музеју чују од својих професора, а сматрају да би Библиотека требало да се 

боље рекламира.298 

 

Маркетинг и односи са јавношћу у паланачким институцијама културе немају 

адекватно место које им према важности припада. Ниједна нема дефинисану маркетинг 

стратегију, или стратегију комуницирања са медијима, све се дешава ad hoc и према 

потреби. Непостојање или спорадична истраживања публике још једном показују да 

институције културе не разумеју и немају осећаја за своје мисије, и да функционишу по 

потпуно застарелом и превазиђеном принципу. 

 

5.7.5. Сарадња и размена 

 

У оквиру стратешког плана, а на основу планираних активности, предвиђа се и 

то са ким ће институције остварити сарадњу. Такође, сарадња са великим бројем 

партнера у јавном и/или приватном сектору, као и умрежавање, представљају неке од 

основних тенденција савремене културне политике. Шта по овом питању чине 

паланачке институције културе, сазнајемо на основу исказа њихових руководећих 

људи. 

 

Библиотека: 

По речима директорке, Библиотека не сарађује са установама истог и различитог 

типа, није члан ниједног европског нетворка, а диркеторка не види ову установу у 

европском културном контексту.299 По речима претходне директорке, Библиотека је 

сарађивала са штампарима и издавачима, а сарађује са Библиотеком Србије. Постојала 

је иницијатива да Библиотека постане члан European City Guide-a, међутим чланарина 

                                                 
298 Извештај са фокус група II. Видети: Прилог 9. 
299 Интервју са Добрилом Здравковић, директорком Народне библиотеке у Смед. Паланци. Видети: 
Прилог 1. 
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је била јако скупа.300 Управо у овом покушају претходне директорке да оствари 

чланство у једној међународној организацији препознајемо да је Библиотеку поимала у 

ширем, европском културном контексту. 

 

Музеј: 

На питање о сарадњи, обе испитанице, и кустос и директорка, дале су одговор да 

се тренутно (2003. односно 2005. године, прим. аут) ниједан пројекат партнерски не 

реализује, али да је Музеј некада сарађивао не само са музејима, већ и са САНУ, 

Археолошким и Етнолошким институтима, Центрима за археолошка и етнолошка 

истраживања Филозофског факултета у Београду, и то све у области археологије, а од 

установа у иностранству, 70-тих и 80-тих ХХ века, сарађивало се са Harvard University, 

Brooklyn Colledge-ом из New York-a, Berkly University of California, опет у области 

археологије, на чију иницијативу је и потекла сарадња.301 

Сарадња Музеја са сличним институцијама на националном нивоу постоји, а 

некада је била веома интензивна и плодна. Она се заснивала на организовању и размени 

изложби, позајмљивању културних добара из музејских фондова и давањем 

документације и информација. Музејски експонати излагани су у скоро свим музејима 

и сличним институцијама на просторима бивше Југославије, државне заједнице СЦГ, и 

у иностранству. У већини случајева, када се радило о позајмљивању експоната, 

организатори изложби биле су друге институције, а једино већа изложба када је Музеј 

био организатор, била је изложба радова Саве Шумановића 2005. године.302 

Ми бисмо додали, а што испитанице нису навеле, да путем активности Модерне 

галерије, Музеј остварује сарадњу и са многим самосталним уметницима и галеријама и 

музејима из других градова Србије приликом размени изложби. 

Музеј као установа није члан ниједног европског нетворка. Разлози су 

финансијске природе. Два радника су чланови ICOM-а. Осам радника чланови су 

Музејског друштва Србије.303 

 

 

 

                                                 
300 Интервју са Биљаном Петровић Михаиловић, директорком Народне библиотеке у Смед. Паланци у 
периоду април 2003-децембар 2004. Видети: Прилог 2. 
301 Упоредити: Прилог 3. и Прилог 4. 
302 Исто. 
303 Исто. 
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Архив: 

По речима директорке, Архив има успешну сарадњу са домаћим установама 

сличног типа са којима размењује искуство, поготово са Архивом Србије. Сарадња је 

обострана и по потреби. Са домаћим и иностраним установама различитог типа Архив 

нема остварену сарадњу. Архив није члан ниједног европског нетворка, а директорка 

ову установу не види у европском културном контексту.304 

 

Позориште: 

Позориште сарађује са другим позориштима учешћем на смотрама и 

фестивалима, почев од дечијих, преко омладинских, па све до фестивала одраслих. 

Такође, Позориште сарађује са школским установама, тако што организује гостовања 

по школама.305 Позориште није члан ниједног европског нетворка, а себе не види у 

европском културном контексту, јер, по речима директора, Позориште је искључиво 

општинског карактера.306 

 

На основу наведених исказа, закључујемо да сарадња у раду није јача страна 

паланачким институцијама културе, са изузетком Позоришта, које на том пољу једино 

остварује одређене резултате. Примери сарадње Музеја са међународним 

институцијама у прошлости јесу врло значајни, и њих као позитивне примере треба 

следити и даље развијати, док чланство појединих музејских радника у организацијама 

и друштвима можемо да препознамо као личне аспирације, независне у односу на 

институцију у којој су запослени. У суштини, институције су прилично локално 

окренуте и очигледно не препознају значај који сарадња са сродним или пак 

различитим институцијама доноси. Није довољно само осећати припадност европском 

културном контексту, већ је важније како се према томе односите и шта по том питању 

чините, поготово имајући у виду да културна кооперација у данашње време представља 

један од најважнијих трендова у културној политици. 

 

                                                 
304 Интервју са Радицом Милошевић, директорком Историјског архива у Смед. Паланци. Видети: Прилог 
5. 
305 Интервју са Томиславом Митровићем, директором Градског позоришта у Смед. Паланци. Видети: 
Прилог 6. 
306 Исто. 
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5.8. Кадровска политика у култури у општини Смед. Паланка 

 

5.8.1. Процедуре, механизми и критеријуми запошљавања 

 

Основни ресурс и вредност сваке установе културе су кадрови - запослени, 

талентовани појединци, али и њихове управне структуре. Управљање кадровима 

представља најважнији задатак сваког менаџера руководиоца, јер од тога зависи 

суштина и квалитет рада једне установе. Како су у питању људи, кадровска политика 

представља једно од најосетљивијих питања културне политике. У оквиру кадровског 

менаџмента необично је важно установити процедуре, механизме и критеријуме према 

којима се кадровска политика спроводи. Кадровски менаџмент почиње избором и 

запошљавањем, а требало би да се базира на транспарентним процедурама, као што су 

конкурси, аудиције, пословни интервјуи, и др. 

 

Према Статуту општине (члан 20., став 9), ингеренције над постављањем и 

разрешењем руководећег кадра и управних структура има СО Смед. Паланка као 

оснивач институција културе. Такође, када је у питању неруководећи кадар, и ту 

Скупштина општине има утицаја, јер у случају проширења систематизације радних 

места у некој од институција, неопходно је да такав предлог прође скупштинску 

процедуру, односно да добије сагласност одборника СО. 

С обзиром на улогу, односно ингеренције које има Скупштина општине, желели 

смо да чујемо мишљење члана Општинског већа који је задужен за културу, дакле 

представника доносилаца одлука, о томе у ком степену у домену кадрова органи 

општинске управе треба да утичу на рад јавних институција културе. С тим у вези он је 

рекао: „Мислим да локална самоуправа не би требало да око тога брине, али мислим да 

у институцијама културе треба да се запошљавају људи који су завршили одређене 

школе, значи да диплома одреди радно место. Може само да брине, на предлог 

директора, колико треба стручњака, али Скупштина мора да усвоји систематизацију, 

јер ако нема новца, нпр. да финансира три радника, финансираће два. У сваком случају 

не би смело и не би требало да се деси да се иде протекцијом, да се запошљавају људи 
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који немају везе са одређеном облашћу, само да би се неком учинило, некој политичкој 

странци или лично.“307 

Међутим, да само диплома не одређује радно место, и да се независно од 

потреба запошљавају радници, показују нам одговори директора/ки који су уједно 

говорили и о процедурама запошљавања. 

Директорка Архива, која је на челу ове установе од 1998. године, казала је 

следеће: „Ја увек инсистирам на конкурсу, без обзира што се дешава да добијем 

директиву да неко мора да се прими, јер хоћу законски себе да покријем, значи увек се 

прими радник па се онда распише конкурс. Буде то пријем по хитном поступку, на три 

месеца, па се то продужи на још три, па на крају распишем конкурс. Ако Оснивач 

инсистира да се прими радник, онда се то и одради. Претпостављам, да када бих ја 

покренула иницијативу да се шири систематизација, да то не би сигурно прошло.“308 

Директорка Библиотеке није могла да говори о пракси запошљавања нових 

радника у Библиотеку, јер је на тој функцији у тренутку интервјуисања била само пар 

месеци. С друге стране, врло је индикативан њен долазак на руководеће место (одмах 

после избора 2004. године, прим. аут), на шта су се малтене сви испитаници освртали. 

Претходна директорка Библиотеке, поводом истог питања је рекла: „У моје 

време се примао нови радник. Расписао се конкурс, све је било званично, малтене се 

нацрта ко је тај човек, и онда се све ради по закону. Ништа ту директор не уради ван 

закона. Ништа то није ново.“309 

Из разговора са директорком Музеја сазнали смо да је најчешћи начин 

запошљавања волонтирање преко Републичке берзе рада на годину дана, и том 

приликом кандидат има статус приправника. „Ако за то време кандидат задовољи 

критеријуме за обављање одговарајућег посла, приправник се, или прима на одређено 

време, или у стални радни однос, што зависи од средстава које добијамо из буџета.“310 

Овакву процедура коју је директорка Музеја описала ближа је теорији него пракси, а 

није рецимо истакла главну ствар, а то су критеријуми на основу којих се врши избор 

будућег волонтера приправника. 

                                                 
307 Интервју са Миодрагом Јелићем, чланом Општинског већа задуженим за културу. Видети: Прилог 7. 
308 Интервју са Радицом Милошевић, директорком Историјског архива у Смед. Паланци. Видети: Прилог 
5. 
309 Интервју са Биљаном Петровић Михаиловић, директорком Народне библиотеке у Смед. Паланци у 
периоду април 2003-децембар 2004. Видети: Прилог 2. 
310 Интервју са Винком Лазовић, директорком Народног музеја у Смед. Паланци. Видети: Прилог 3. 
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Директор Позоришта је рекао да „свако радно место има прописану 

квалификациону структуру, али да се, када се расписује конкурс, у обзир узима не само 

стручна спрема, већ и особине личности.“311 

 

Истраживање је показало да приликом именовања директора/ки, се или не 

расписују конкурси, или се пак распишу и објаве у новинама које ретко ко чита. 

Механизми постављања директора/ки институција, управних и надзорних одбора, као 

уопште и политика запошљавања су такви да често коалициони договори на локалном 

и републичком нивоу укључују „расподелу“ институција, па и институција културе, по 

партијском кључу, тако да сваки од коалиционих партнера добије право да постави 

„свог“ човека на руководеће место одређене институције. 

У разговорима са директорима/кама институција културе по питању кадрова 

већина је истакла да се социо-политичке промене умногоме, па чак и драстично 

одражавају на организацију рада, програме и кадровску политику. Неки од њих нису 

сигурни да ли ће се у неком најскоријем периоду, и за колико, повећати број радника, а 

поготово после избора. Посебно је у том контексту интересантан исказ директорке 

Архива: „Дешава се да кад дође нова власт, каже – „вас је ту мало“, па нам пошаље 

неког новог, али сва срећа што нам пошаље добре људе, као да смо их бирали. 

Међутим, после нико не пита за њега. Он после годину дана треба да полаже стручни 

испит, да борави због тих обавеза у Београду, јер не може без стручног испита да 

добије стално запослење. Треба том човеку да платим смештај, пут, дневницу, и нико 

не пита за то. Раније је било другачије када нас је Министарство за културу 

финансирало.“312 

Уочљиво је да се у поједине институције културе запошљава велики број 

радника, и да су то, или чланови политичких партија, или рођаци, пријатељи, 

познаници одређених политичких структура. Показало се да су за то некако 

најпогодније Библиотека и Архив, што управо потврђују претходни искази. На питање 

Зашто је најлакше запослити људе у Библиотеци?, у фокус групи са представницима 

општинских органа управе, добијен је одговор, да је то због тога што се претпоставља 

да „свако уме да скине књигу са полице“.313 

                                                 
311 Интервју са Томиславом Митровићем, директором Градског позоришта у Смед. Паланци. Видети: 
Прилог 6. 
312 Интервју са Радицом Милошевић, директорком Историјског архива у Смед. Паланци. Видети: Прилог 
5. 
313 Извештај са фокус група I. Видети: Прилог 8. 
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Како се после избора, и уопште како се партијска политика меша у кадровску 

политику, а у институцијама културе повећава број запослених, показује 

најеклатантнији пример Библиотеке, која је закључно са 2004. имала 13 запослених, а 

на крају 2005 године, запослених је укупно 19. Тако Библиотека у односу на друге 

институције културе, има највећи број запослених (19), а у исто време има и најмањи 

проценат високостручног кадра, 21%. 

Овакав начин запошљавања, где политика игра пресудну улогу, а без конкурса 

се поставља руководећи кадар, може да доведе до тога да се у култури запосле људи 

који немају додирних тачака са културним делатностима, или по свом образовању, или 

по пређашњем радном искуству. Тако се дешава да на руководећа места буду доведени 

људи који никада нису радили у сектору културе, као на пример директорка 

Библиотеке која је постављања на ову функцију одмах после избора 2004. године. 

С обзиром на чињеницу да политика игра главну реч приликом запошљавања, 

промена политичких констелација, распад партијских коалиција или нови локални 

избори, доводе до смене руководећих људи и тиме отежавају могућност стварања 

дугорочне институционалне културне политике, што је јако важно, јер институције 

културе тек на основу континуитета у планирању и начину рада у дугорочном периоду 

могу да остваре значајне резултате.314 

Управо је ово напоменула претходна директорка Библиотеке, која је после 

локалних избора 2004. године смењена са те функције. Она је рекла: „За време мог 

мандата све се вртело око струке, књиге и корисника. Имам утисак да ми је то било 

најважније. Када сам недавно разговарала са новом директорком, и када сам 

посматрала неку своју мисију и њену, схватила сам да она размишља само о 

материјалној страни, имамо ли врата - немамо врата, имамо ли решетке - немамо 

решетке, како да дођемо до пара, како да дођемо до грађевинске дозволе за поткровље. 

Ја јесам о томе размишљала, трудила сам се да будем упућена, али мени је то на неком 

другом месту. Мени је књига била на првом месту и професионализам. Ако смо ми 

издавачи књиге, ако смо организовали конкурс, онда да то буде заиста нешто што 

књижевно вреди.“315 

 

                                                 
314 Прилози за дефинисање културног развоја града Ниша од 2004. до 2010. године, 45. 
315 Интервју са Биљаном Петровић Михаиловић, директорком Народне библиотеке у Смед. Паланци у 
периоду април 2003-децембар 2004. Видети: Прилог 2. 
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Описане процедуре приликом запошљавања показују да се институција јавног 

конкурса примењује, али је конкурс увек „наменски“. Партијска политика игра веома 

важну улогу, тако да доносиоци одлука из јавног сектора имају веће улоге него 

директори. То, да директори институција немају самосталност у одлучивању потврдили 

су и они сами у оквиру фокус групе, истакавши да треба дозволити институцијама да 

саме планирају и одабирају кадар, затим да је потребно кадровску политику регулисати 

законом, ко може да ради, а ко не, и прописати квалификациону структуру. И 

представници удружења истакли су да стручност и квалитет у раду морају да буду 

примарни. 

 

5.8.2. Секторска анализа кадрова 

 

5.8.2.1. Управне структуре институција културе 

 

Управна структура је у свим институцијама регулисана основним документима - 

Статутом и Актом о систематизацији радних места, које верификује Оснивач, тј. 

Скупштина општине Смед. Паланка. 

Од управних органа институција, Статутима су прописани следећи: директор, 

управни и надзорни одбори, с тим што у Позоришту и Музеју, постоји и стручни орган, 

Уметнички савет. 

Чланство се у овим одборима поставља по политичкој линији. Питање је да ли 

се и колико често одржавају састанци тих одбора. Да је њихово постојање само на 

папиру, проформе ради, поготово надзорних одбора, потврдили су испитаници, о чему 

директорка Архива каже: „Према унутрашњој организацији, органи Архива су 

директор, управни одбор и надзорни одбор, мада не знам чему надзорни одбор служи, 

кад се није никад састао. Све што их интересује, за нпр. финансијску контролу могу да 

провере у Општини, јер ми немамо сопствено рачуноводство, већ нам то раде људи из 

Општине. Тако да ја мислим да тај надзорни одбор само формално постоји.“316 А да је 

тако показују и пример Центра за културу. Запослени у Центру нису знали ко су сви 

                                                 
316 Интервју са Радицом Милошевић, директорком Историјског архива у Смед. Паланци. Видети: Прилог 
5. 
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људи који чине њихов управни одбор, а и чланови Управног одбора се међусобно нису 

познавали, с обзиром на то да се неки нису никада појавили на састанцима УО.317 

 

Исак Адижес, теоретичар менаџмента, сматра да су неки од задатака управних 

одбора прикупљање средстава, стратешко, дугорочно планирање, обезбеђивање 

професионалних услуга особља које организација/установа не може да приушти и сл.318 

Сходно тим задацима, управни одбори би требало да буду састављени од чланова 

заједнице одговарајућег образовања и одређених професија - представници образовних 

институција и значајних организација, адвокати, банкари (специјализовани за 

инвестиције), водећи људи из маркетинга и рекламирања, психолози, професори 

(књижевности, музике, ликовног и сл), и представници медија. Свако од ових занимања 

је важно за функционисање управног одбора, јер свако на свој начин може да 

допринесе развоју организације/установе. Другим речима, приликом састављања 

управног одобра требало би да се бирају они најпожељнији чланови, који треба да буду 

изабрани због онога што могу да учине, а не због оног што су већ учинили.319 

Одбори су одговорни и организацији/установи и заједници у целини. Главна 

одговорност је да се постара за мудро коришћење средстава организације ради 

остваривања организационих циљева. Такође, одбори би требало да имају и 

организационе одговорности за публику, односно за привлачење публике, и према 

администраторима којима треба да обезбеди професионално менаџерско знање које им 

је потребно за вођење организације/установе, а које се иначе скупо плаћа.320 

Дакле, могућности које нуди избор адекватних људи у управне структуре, о 

чему говори Исак Адижес, када каже да од људи организације/установе могу да имају 

значајне бенефите, паланачке институције не користе, већ се управне структуре 

постављају искључиво по партијској линији. 

 

Правилницима/актима о систематизацији радних места уређени су права, 

обавезе и одговорности запослених и послодавца из области рада и радних односа, 

затим укупан број радних места са називима и описом послова за свако радно место, 

потребан број извршилаца и услови за обављање послова. Увид у акте о 

                                                 
317 Ово сазнајемо на основу записника са састанака УО Центра за културу, у којима су побројани 
присутни и одсутни, па се уочава стални изостанак једних истих чланова. 
318 Исак Адижес, нав. дело, 53-54. 
319 Исто. 
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систематизацији паланачких институција показује да су ови документи у суштини 

концепцијски застарели, ни у једном не постоји позиција намењена особи стручној, 

односно обученој за маркетинг, PR, менаџмент, итд. Не само што не постоје позиције 

такве врсте, већ и у описима послова не постоје задужења као што су нпр. односи са 

јавношћу, истраживање, маркетинг, или пак вештине прикупљања средстава, знање 

страних језика, познавање рада на компјутеру, и друге. 

Правилници/акти о систематизацији радних места предвиђају потребне 

квалификације за одређена занимања. Колико рачуна треба водити да се у овој врсти 

аката што прецизније дефинишу критеријуми по питању потребних квалификација, 

говори и случај паланачке библиотеке. Наиме, после издвајања из Центра за културу, 

Библиотека, баш као и остале институције, доносе нове акте. Међутим, омашке, у 

смислу, непрецизно дефинисаних потребних квалификација за директора Библиотеке 

дале су простора за постављање кадра, за који су готово сви испитаници навели као 

најочигледнији пример мешања партијске политике у кадровску политику. Због тога 

што у Статуту и Правилнику о систематизацији радних места стоји да „За директора 

може бити именовано лице које испуњава опште услове за заснивање радног односа и 

који испуњава услове да има најмање 7. степен стручне спреме и 3 године радног 

искуства“, а без експлицитно навођења школе, односно факултета, дало је правно 

покриће за постављање, у суштини, неадекватног кадра. 

 

Што се тиче руководећег кадра ових установа, у периоду од 2000. до 2005. 

године, у Музеју, Позоришту и Архиву су исти људи на челним положајима, док се у 

Библиотеци променило 4 директора. Директорка Архива је на тој функцији од 1998. 

године, директор Позоришта је у време постојања Центра за културу, био заменик 

директора Центра и управник Позоришта, да би после гашења Центра, постао директор 

Позоришта. Сличан случај је и са директорком Музеја, која је била управница Музеја у 

време постојања Центра за културу, а потом постала директорка Музеја. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
320 Више видети у: Исак Адижес, Менаџмент за културу, Адижес менаџмент консалтинг, Нови Сад, 
2002, 59-60. 
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5.8.3. Образовна структура кадрова 

 

Паланачке институције културе по својим организационим схемама и бројности 

особља/запослених представљају колективе претежно средње величине. Тај број се 

креће од 9-оро запослених у Архиву, преко 11 односно, 13 запослених у Позоришту и 

Музеју, до 19 запослених у Библиотеци. Рад у тимовима је пре изузетак него правило. 

Отприлике, свако одељење има једну, евентуално две особе, које су одговорне 

директорима. 

Закључно са крајем 2005. године, у сектору културе у Паланци, укупно је 52-је 

запослених. Што се тиче њихове образовне структуре, индикативно је то што не 

постоји ниједан запослени који је магистар или доктор наука. Такође прилично је 

обесхрабрујући и податак да се само један запослени налази на постдипломским 

студијама на групи за историју уметности Филозофског факултета у Београду. 

Анализирајући квалификациону структуру, долазимо до следећих података: међу 

кадровима средња стручна спрема је доминантна са 44,2%, потом 36,5% има високу, 

11,5% има вишу стручну спрему, а 7,7% је са основним образовањем. На следећој 

табели управо је приказана квалификациона структура. 

 

 
Квалификациона структура запослених у институцијама културе: 

Институција Основна Средња Виша Висока Укупно 

Библиотека 1 11 3 4 19 

Музеј 1 3 - 9 13 

Позориште 1 5 3 2 11 

Архив 1 4 - 4 9 

Укупно: 4 23 6 19 52 

Проценат: 7,7% 44,2% 11,5 36,5% 100% 

 

На основу графичког приказа квалификационе структуре јасно се уочавају 

разлике између степена образовања укупног кадра у култури. 
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Што се тиче квалификационе структуре у свакој институцији, она је 

проценутално приказана на следећој табели. 

 
Институција Основна Средња Виша Висока 

Библиотека 5,26% 57,89% 15,78% 21,05% 

Музеј 7,69% 23,07% - 69,23% 

Архив 11,11% 44,44% - 44,44% 

Позориште 9,09% 45,45% 27,27% 18,18% 

 

 

Табела показује да је у погледу квалификационе структуре у најбољој позицији 

Музеј, који има 69,23% високо образовног кадра, док је у Позоришту најмање кадра са 

високом стручном спремом 18,18%. Истовремено Музеј има и најмањи проценат кадра 

са средњом стручном спремом, док Библиотека предњачи у кадру управо ове стручне 

спреме са 57,89%. Архив и Позориште по том питању готово су уједначени. 

Једино се Музеј по питању кадровске политике издваја, зато што је у годинама 

после издвајања из Центра за културу запошљавао кадрове одговарајуће стручне 

спреме. То су приметили и представници локалних органа управе у фокус групи и 

издвојили Музеј као позитиван пример институције која има квалификован и 

подмлађен кадар. С друге стране, навели су Библиотеку која има кадар који није 

стручан, а где је број запослених повећан, баш као и у Архиву, и да треба, као што се 

дешава у другим областима, прогласити технолошки вишак. Испитаници сматрају да до 

вишка радника долази зато што коалициони договори утичу на кадровску политику. 

 

У институцијама културе кадрови имају статус стално запослених. Само 

Позориште повремено ангажује спољне сараднике, у чему и Музеј има искуство, али 

7,7%

44,2%

11,5%

36,5%

Osnovno Srednje Više Visoko
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нешто ређе. „Позориште ангажује спољне сараднике, с обзиром на то да нема довољно 

људи, а то су редитељи, костимографи, сценографи, музичари, и сви они се ангажују по 

уговору.“321 Пошто Музеј нема извршиоца у одељењу за конзервацију, за ову врсту 

послова Музеј ангажује спољне сараднике, нпр. из Завода за заштиту споменика 

културе. Такође, за одређене послове Музеј ангажује сараднике преко омладинске 

задруге, нпр. на археолошким ископавањима, и том приликом ангажују се сарадници 

волонтери.322 

Библиотека, према речима директорке не ангажује спољне сараднике,323  док је 

претхода директорка рекла да су спољни сарадници ангажовани, и то волонтерски – за 

потребе жирирања конкурса, за певање на књижевним вечерима, вођење програма, за 

превоз гостујућих писаца, док су сарадницима, који су штампали билтене, услуге биле 

плаћене.324 

Ни Архив не ангажује спољне сараднике, а Директорка каже да би их 

ангажовали „у случају да се ради нека публикација, па да им неко из других архива 

помогне“.325 

Ретко ангажовање спољних сарадника по уговору о делу, указује још једном на 

чињеницу да институције нису оријентисане ка пројектном менаџменту, већ да 

примењују традиционални менаџмент који се у домену кадровске политике ослања на 

стално запослене кадрове, без обзира на њихове квалификације, знања и вештине. 

Наведени примери волонтерског ангажовања јесу позитивни примери који говоре о 

томе да, упркос материјалним тешкоћама, постоје људи који су спремни да помогну 

култури. 

Што се тиче потребе за новим кадром испитаници су изнели следећа мишљења: 

Директорка Библиотеке сматра да је сасвим могуће да је потребно запослити још 

радника, јер имају једног радника на боловању, а активности су појачане око оснивања 

огранака и око ревизије.326 

                                                 
321 Интервју са Томиславом Митровићем, директором Градског позоришта у Смед. Паланци. Видети: 
Прилог 6. 
322 Интервју са Винком Лазовић, директорком Народног музеја у Смед. Паланци. Видети: Прилог 3. 
323 Напомињемо да је директорка у тренутку интервјуисања на функцији била само пар месеци, па је 
претпоставка да за то кратко време нису ни ангажовани спољни сарадници. 
324 Интервју са Биљаном Петровић Михаиловић, директорком Народне библиотеке у Смед. Паланци у 
периоду април 2003-децембар 2004. Видети: Прилог 2. 
325 Интервју са Радицом Милошевић, директорком Историјског архива у Смед. Паланци. Видети: Прилог 
5. 
326 Интервју са Добрилом Здравковић, директорком Народне библиотеке у Смед. Паланци. Видети: 
Прилог 1. 
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Претходна директорка рекла је следеће: „Ја сам сматрала да нам је потребан још 

један радник и то сам тражила. Нису ми одобравали и говорили су ми да нема пара и да 

сачекам да неко оде у пензију са вишом и средњом школом, па ћеш моћи да побољшаш 

свој кадар, онда ћеш имати једног са факултетом.“327 (Међутим, од тог времена нико од 

запослених није отишао у пензију, а примљени су нови радници, али се и власт 

променила!, прим. аут). 

Директорка Музеја сматра да нема довољно запослених. Исказала је потребу за 

постојањем службе за PR, маркетинг и менаџмент, и наставила: „Зато сматрам да треба 

да извршимо допуну постојеће систематизације у циљу побољшања квалитета рада. За 

сада немамо подршку Општине за повећање броја запослених. С друге стране, поједине 

политичке структуре утичу на кадровску политику и запошљавају своје страначке 

колеге и сараднике, што је случај са свим јавним установама и предузећима.“328 

У вези потреба за новим кадром директорка Архива је рекла следеће: 

„Објективно гледајући, можда би нам и требао неки радник више, а с друге стране, и не 

треба нам, с обзиром на то коју грађу имамо и како је то оно што ми имамо овде мало 

интересантно, бар за сада гледано, и како се све побацало на терену, и то може да обави 

десет људи у Архиву, тако да нека потреба за новим радницима не постоји. Евентуално 

би у обзир могао да дође још један радник. Волела бих да имамо сопствено 

рачуноводство, али не бих волела да имамо више помоћних радника, него стручњака. 

Боље је да имамо људе који се баве архивском струком, а за те помоћне послове 

можемо да ангажујемо и раднике по уговору.“329 

Директор Позоришта је рекао да с обзиром на чињеницу да пуно ствари треба 

урадити како би се једна представа поставила на сцену и извела како треба, број 

запослених у Позоришту није довољан.330 

 

У суштини, ситуација по питању квалификационе структуре кадрова 

институционалног сектора културе није на задовољавајућем нивоу јер је средња 

стручна спрема са 44,2% доминантна међу запосленима, а магистара и доктора наука 

нема. Установе не посвећују довољно пажње својим запосленима, не стимулишу их, о 

                                                 
327 Интервју са Биљаном Петровић Михаиловић, директорком Народне библиотеке у Смед. Паланци у 
периоду април 2003-децембар 2004. Видети: Прилог 2. 
328 Интервју са Винком Лазовић, директорком Народног музеја у Смед. Паланци. Видети: Прилог 3. 
329 Интервју са Радицом Милошевић, директорком Историјског архива у Смед. Паланци. Видети: Прилог 
5. 
330 Интервју са Томиславом Митровићем, директором Градског позоришта у Смед. Паланци. Видети: 
Прилог 6. 
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чему говори и податак да је 2002. године Библиотеку напустила радница, испод 30 

година старости, која је била најквалификованији кадар Библиотеке – завршен 

Филолошки факултет у Београду, смер библиотекарство са информатиком, положен 

стручни испит, и студент постдипломских студија на Филолошком факултету у 

Београду. 

Како су сви директори истакли да постоји потреба за новим радницима (осим 

директорке Архива која није сигурна по том питању), а институције немају праксу да 

ангажују спољне сараднике, потврђује још једном да институције функционишу по 

застарелом принципу заснованом на ангажовању и гомилању стално запосленог кадра 

коме се с друге стране, не пружају адекватни услови за рад и напредовање. 

 

5.8.3.1. Старосна структура кадрова 

 

У табели која следи приказана је старосна структура кадрова у сектору културе 

општине.  

 
Старосна структура запослених у институцијама културе: 

Институција 20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 

Библиотека - 1 2 2 2 4 4 4 - 

Музеј - 3 3 - - 2 3 2 - 

Позориште - - - 1 - 4 4 1 1 

Архив - - 3 4 1 1 - - - 

Укупно 
култура: 

- 4 8 7 3 11 11 7 1 

Проценат: - 7,7% 15,3% 13,5% 5,7% 21,1% 21,1% 13,5% 1,9% 

 

Старосна структура показује прилично висок просек година старости 

запослених. Запажамо да најмлађу структуру има Архив где је просек година 

запослених 38, у Музеју је 43, у Библиотеци 47, а најстари кадар је у Позоришту са 

просеком од 51 године старости. 

Најзаступљенији кадар у паланачком сектору културе је од 46-50 и 51-55 године 

старости са једнаком процентуалном заступљеношћу од 21,1%, а затим и кадар од 36-40 
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и 56-60 година, такође са једнаком процентуалном заступљеношћу од 13,5% у односу 

на укупан број запослених. 

 
Графички приказ старосне структуре кадрова у сектору културе 

 

Овакви подаци који показују врло висок просек старосне доби кадра, односно да 

је у установама културе чак 42,3% запослених старијих од 46 година, указују на 

недовољно запошљавање младих у установама културе и на непостојање 

континуираних програма за оспособљавање и припрему младих да преузму поједине 

значајне послове од оних који се припремају да оду у пензију. Истовремено указује на 

потребу подмлађивања кадра висококвалификованим кадром, који има жеље и 

ентузијазма да ради и који је спреман да изнесе неопходне промене. 

 

5.8.3.2. Полна структура кадрова 

 

Музејом, Архивом и Библиотеком руководе жене, док је на челу Позоришта 

особа мушког пола. На основу тога могло би се претпоставити да су жене одлично 

позициониране, с обзиром на њихову заступљеност на руководећим местима. Међутим, 

то би се пре могло тумачити тиме да је то само стицај околности и да је у култури 

традиционално више жена него мушкараца (што показује и однос у укупном броју 

запослених у сектору културе у општини), него бригом за равноправност међу 

половима. Од укупно 52-је запослених, 28 су особе женског пола, док је 24 мушкараца. 

Процентуално гледано, 53,8% чине жене, а 46,1% мушкарци, и тај однос представљен је 

на следећем графикону. 

 

7,7%

15,3%

13,5%

5,7%

21,1%

21,1%

13,5%

1,9%

020-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65



 166 

 

 

 

Polni balans u institucionalnom sektoru 
kulture

Muškarci
45%

Žene
55%

 
 

Посматрано појединачно по институцијама, жене су заступљене са преко 50%, 

осим у Позоришту, где чак 72,7% запослених чине мушкарци. 

 

 
Полна структура запослених у институцијама културе: 

Институција Жене Мушкарци Укупно Жене Мушкарци 
Библиотека 13 6 19 68,4% 31,5% 

Музеј 7 6 13 53,8% 46,1% 

Позориште 3 8 11 27,2% 72,7% 

Архив 5 4 9 55,5% 44,4% 

Укупно 
култура: 

28 24 52 - - 

Проценат: 53,8% 46,1% 100% - - 

 

Графички представљен однос полова по институцијама културе изгледа на 

следећи начин: 

Biblioteka Muzej Pozorište Arhiv

Žene

Muškarci
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Графикон показује да је однос међу половима највише избалансиран у Архиву и 

Музеју, док је у Библиотеци и Позоришту драстично изражена доминација жена 

(68,4%), односно мушкараца (72,7%). 

 

5.8.4. Перманентно образовање кадрова 

 

У данашње време један од незаобилазних трендова јесте тренд тзв. 

перманентног или доживотног образовања. Овај концепт сагледава учење као 

континуирани процес који траје читавог живота, и који није ограничен на једну 

животну етапу или доба у животу појединца, а поготово се не завршава завршетком 

школе. Невероватна брзина којом се техника, технологија и науке развијају, поставља 

неопходност сталног усавршавања. Перманентно образовање доприноси побољшању 

квалификационог статуса запослених и отвара веће могућности напредовања у послу. 

Стивен Менел говори о томе да културни живот и перманентно образовање 

имају пресудан утицај на будућност становника града, те да би их према томе требало 

признати као један од основних политичких задатака власти одговорних за град и 

земљу.331 Ево како по том питању стоји општина Паланка и њене институције. На 

питање Да ли сматрате да је перманентно стручно образовање кадрова могуће и 

потребно?, челни људи паланачких институција културе су одговорили на следећи 

наћин: 

Директорка Библиотеке је врло кратко изнела став да је стручно образовање 

потребно, али да материјална ситуација не дозвољава његову реализацију. „Две 

раднице су похађале семинаре и добиле сертификате о завршеном семинару који је 

потребан за обављање библиотечке делатности.“332 

Директорка Музеја сматра да је стручно усавршавање неопходно и приоритетно, 

и даље наставља: „Ако мислимо да се укључимо у савремене друштвене токове и ако 

желимо да поштујемо музеолошке принципе и задатке, мислим да је недовољно 

дипломско образовање. Улагања су много мања од ефеката који се постижу. Запослени 

у Музеју користе сваку прилику да се стручно усавршавају и посећују семинаре и 

                                                 
331 Стивен Менел, нав.дело, 106. 
332 Интервју са Добрилом Здравковић, директорком Народне библиотеке у Смед. Паланци. Видети: 
Прилог 1. 
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предавања – чланови су ICOM-а, Музејског друштва Србије, посећују семинаре 

Универзитета уметности у Београду, итд.“333 

Директорка Архива сматра да је перманентно образовање потребно, и док је 

Архив био при Републици кадрови су посећивали стручне семинаре, саветовања, 

Архивска већа, и да сада тога више нема, што је повезано са материјалним фактором.334 

У вези перманентног образовања директор Позоришта је рекао: „Ја сам увек био 

за то и сада сам за то. Темпо и начин живота који водимо мења се све више и више, из 

секунде у секунду, из дана у дан, тако да, ако желите да радите посао како треба и 

квалитетно, мора да будете у сваком тренутку упућени, обавештени, и знати где се 

налазите. Зато сам присталица и заговарам перманентно образовање. Једноставно, 

образовање се не завршава у оном тренутку кад завршите школу.“335 

 

Дакле, иако сви директори институција културе сматрају да је перманентно 

усавршавање кадрова важно и потребно, у институцијама које они воде не постоји 

планско усавршавање кадрова, а запосленима је остављено, у зависности од личних 

потреба, али и материјалних могућности, одлазак на стручна усавршавања. Као главни 

проблем у остваривању стручног усавршавања истакнут је недостатак материјалних 

средстава, јер за сваког запосленог треба платити котизацију за учешће на семинару, а 

потом и путне трошкове, понекад и трошкове смештаја, а у буџетима не постоје ставке 

намењене образовању кадра. Тако жеља и потреба за стручним усавршавањем и 

праћењем савремених струковних трендова захтева знатна улагања, која у највећем 

броју случајева јесу лична улагања, и то постаје, слободно се може рећи, луксуз. Тамо 

где радници повремено одлазе на семинаре (Музеј), не постоје јасни критеријуми 

делегирања, тј. на семинаре се одлази неплански, и без јасне концепције, што видимо 

као проблем који захтева да му се посвети посебна пажња. 

 

Из свега реченог о кадровској политици у паланачкој општини закључујемо да 

најпре резултати избора и политичке констелације на локалном нивоу утичу на избор и 

постављање руководећег и осталог кадра што представља, на жалост, општи тренд и 

наслеђе старог режима. Као проблеми издвајају се: несамосталност директора 

                                                 
333 Интервју са Винком Лазовић, директорком Народног музеја у Смед. Паланци. Видети: Прилог 3. 
334 Интервју са Радицом Милошевић, директорком Историјског архива у Смед. Паланци. Видети: Прилог 
5. 
335 Интервју са Томиславом Митровићем, директором Градског позоришта у Смед. Паланци. Видети: 
Прилог 6. 
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институција културе у одлучивању по питању кадровске политике; непостојање 

планске кадровске политике из чега произилази третирање институција културе као 

места где увек могу да се запосле нераспоређени радници; непостојање институције 

јавног конкурса, односно када конкурс постоји, он се врло формално и наменски 

користи приликом запошљавања; висок просек година старости запослених; 

незадовољавајући ниво стручне спреме кадрова; непостојање ставке у буџетима 

намењене стручном усавршавању кадрова. 

 

Упоређујући резултате истраживања везане за кадровску политику у општини 

Смед. Паланка и резултате истраживања пројекта Културна политика Србије 

1989/2001.,336 закључујемо да се ситуација не разликује много од града до града. 

Сличност се огледа у томе што у домену кадровске политике партијска/страначка 

политика јесте на првом месту, да критеријуми кадровске политике нису дефинисани, а 

да је стручност у другом плану. 

 

5.9. SWOT анализа развоја културе у Смед. Паланци 

 

 

Снаге културног система и културне политике општине Смед. Паланка 

 

- Географска близина Паланке центрима као што су Београд, Крагујевац, 

Смедерево омогућава добру комуникацију и олакшава културну размену; 

- Повољан положај институција културе у граду – Библиотеке, Позоришта и 

Музеја, које се налазе у самом градском језгру; 

- Културна баштина паланачке општине, значајна места и објекти, археолошка 

налазишта у околини Паланке. Паланачке институције културе имају традицију 

и вредне фондове. Поготово се издваја изузетно вредна музејска збирка ликовне 

уметности, са делима која припадају почецима српске Модерне; 

- Одржавање позоришних фестивала, као што су Фестивал нових театарских 

форми и Фестивал малих дечијих сцена - МАДЕС, на којем учествују позоришта 

из других средина што омогућава повезивање са уметницима и 

институцијама/организацијама из различитих крајева земље; 

                                                 
336 Весна Ђукић Дојчиновић, Транзиционе културне политике – конфузије и дилеме, 91. 



 170 

- Одржавање сликарских колонија доприноси развоју ликовне уметности у 

паланaчкој средини, промоцији аматеризма, савременог ликовног стваралаштва, 

као и комуникацији и размени ликовних уметника; 

- Велики број уметника и стваралаца, како професионалних, тако и аматера у 

Паланци; 

- Активности КУД-а „Абрашевић“ и других културно уметничких друштава и 

удружења која окупљају младе, негују фолклорну традицију Србије и 

паланачког краја; 

- Успостављена веза са институцијама културе и локалних медија – електронских 

и штампаних, јер медији представљају важан канал у промовисању културних 

садржаја и културних вредности уопште; 

- Одржавање Крстовданског вашара и Првомајског уранка на којима могу да се 

промовишу и културни садржаји (фолклор, изложбе, промоција локалне 

културне традиције). 

 

 

Слабости културног система и културне политике општине Смед. Паланка 

 

- Државни модел културне политике примењује се у спровођењу културне 

политике у општини Смед. Паланка што се огледа и у начину финансирања 

културе, додељивању средстава без обзира на учинак; такође, не постoји модел 

одлучивања који је заснован на најширој јавној расправи, или бар на коришћењу 

експертских група, а члан Општинског већа задужен за културу врши селекцију 

у вези програма; 

- Спровођење културне политике у општини није планско и координисано, сеоске 

средине су запостављене, о селима има врло мало података; 

- Нецеловитост културног система општине и неуједначена активност актера у 

културном систему. Активни су само доносиоци одлука, посредници и 

ствараоци, док је породица публике пасивна. Несамосталност директора/ки 

институција у одлучивању, што значи да представници доносиоца одлука из 

локалне самоуправе имају апсолутни примат. Елита, као важни члан породице 

посредника у културном систему општине не постоји. Тржиште културе је 

неразвијено услед недовољне партиципације у културном животу - мали број је 

сталне/редовне публике и корисника културних садржаја; Савета за образовање, 
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науку и културу у процесу доношења одлука је неактиван. Овај савет само 

формално постоји, и то пре као политичко, а не саветодавно тело што треба да 

му буде функција; 

- Непостојање успостављених и развијених односа између различитих сектора 

културе и привреде, туризма, образовања, и др. и лоша унутарсекторска 

сарадња; локални привредници немају навику да спонзоришу културу; 

- Непостојање статуса слободних уметника, што резултира њиховим одливом и 

гравитирањем према другим срединама; 

- Недостатак довољног простора и ненаменске зграде Библиотеке и Музеја; на 

институцијама не постоје рампе које особама са инвалидитетом омогућавају 

приступ културним садржајима. То је донекле изводљиво само у Позоришту; 

- Недовољна техничка опремљеност институција културе; у Библиотеци не 

постоји COBISS систем и електронски каталог; 

- Програми институција културе не нуде иновативност и креативност; 

- Запослени у институцијама културе углавном не препознају сопствене 

институције у ширем културном контексту, регионалном и европском; 

- Нетранспарентан процес доношења одлука у вези одређивања средстава 

намењених финансирању културе, што значи да не постоје дефинисани 

критеријуми приликом одлучивања у вези расподеле средстава институцијама и 

култури уопште; 

- Приликом креирања буџета за институције, најпре се обрачунавају средства за 

плате, потом за текуће трошкове, па тек онда за програме. Притом, огроман 

проценат средстава, преко 90% намењен је платама запослених; 

- Неблаговремено извршење буџета – недовољна и нередовна реализација 

средстава на релацији локална самоуправа - институције културе; 

- Непостојање институције јавног конкурса што доприноси нетранспарентности 

процедура приликом тражења средстава из општинског буџета, што значи да 

удружењима и уметницима није пружена могућност да подношењем предлога 

пројеката путем јавног конкурса конкуришу за средства код Општине. Такође, 

не постоје критеријума на основу којих се одлучује о висини износа средстава 

намењених ванинституционалном финансирању; 

- Институције су исувише окренуте финансирању из јавног сектора, а њихова 

очекивања се повећавају што ствара незадовољство код институција и 

организација културе; 
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- Установе не само да немају довољно капацитета за проналажење средстава из 

мешовитих извора, већ немају довољно развијену свест да је управо 

обезбеђивање средстава из мешовитих извора један од начина да се лакше 

преживи, премосте проблеми, и да се унапреди сопствена продукција. Ниједна 

институција нема искуства пројектног финансирања од стране међународних 

организација/фондација; 

- Финансирање програма без обзира на претходно постигнуте резултате, чија би 

евалуација требало да представља један од главних критеријума; 

- Непримењивање стратешког планирања на институционалном нивоу, 

непостојање дефинисаних дугорочних циљева; показало се да је једногодишње 

планирање неадекватно, једногодишњи циљеви нису засновани на претходним 

истраживањима; 

- Недовољно јасан појам мисије и непостојање осећаја за мисију, због чега су 

установе оријентисане ка унутра, што резултира незадовљством публике 

културном ситуацијом у граду и малим бројем редовне публике; 

- Непримењивање маркетинг стратегије и односа са јавношћу - непостојање 

свести о важности примене маркетинга и маркетиншких истраживања публике и 

циљних група; ниједно истраживање публике није спроведено на нивоу 

општине, тако да не постоје информације о публици, њиховим навикама и 

потребама. Институције немају редовну праксу спровођења истраживања, а када 

их и спроведу, подаци добијени истраживањем не употребљавају се за 

унапређење рада. То све резултира тиме да су програми и активности 

институција неусклађени у односу на циљне групе; 

- Неправовремено заступљене и тешко доступне информације, недовољно 

промотивно-информативних материјала; спорадичне маркетиншке активности 

културних институција, непостојање веб презентација, мејлинг листа, 

атрактивних брошура и сувенира; институције немају изграђен корпоративни 

идентитет; 

- Непостојање планске кадровске политике; незадовољавајућа образовна 

структура кадрова 44,2% ссс, ниједан магистар или доктор наука не постоји у 

Паланци; висок просек година старости запослених и инертност већине кадра; 

установе не посвећују довољно пажње својим запосленима, не стимулишу их, а 

планско усавршавања кадрова не постоји, већ је спорадично. Када се одлази на 

усавршавања, одлази се без јасне концепције и не примењују се стечена знања; у 
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буџетима не постоји ставка намењена стручном образовању и усавршавању 

кадрова; 

- Непримењивање институције јавног конкурса приликом запошљавања и 

непостојање увек дефинисаних услова и критеријума запошљавања; 

- Одлив квалификованих кадрова у друге средине или друге секторе; 

- Социо-политичке промене се одражавају на организацију рада, програме и 

кадровску политику, а примењује се стара опробана пракса да се чланство у 

управним и надзорним одборима бира по политичкој линији; 

- Акти о систематизацији радних места паланачких институција су концепцијски 

застарели; 

- Институције нису оријентисане ка пројектном менаџменту, већ примењују 

традиционални менаџмент, који је застарео и превазиђен, који се ослања на 

стално запослене. Штавише, постоји известан отпор и неспремност да се 

примене нова менаџерска и маркетиншка знања; 

- Рутинске програмске праксе; један број манифестација концепцијски је лоше 

осмишљен и не нуди различитост у понуди; оријентација менаџмента на локалну 

публику; 

- Иако постоји општинска туристичка организација, туристичка понуда општине 

не постоји, ова организација ради ad hoc, а већина културних ресурса није 

туристички активирана; 

- Непостојање програма усмерених на подстицање савременог уметничког 

стваралаштва; 

- Неразвијен приватни сектор у општини; 

- Нерегулисано питање финансирања аматеризма што је врло важно када се има 

на уму да у Паланци ствара велики број аматера; 

- Непостојање општинских прописа и других аката који се односе на културу; 

- Недостатак простора за окупљање младих, и за друге масовније садржаје, као и 

квалитетно организовање активности и недостатак садржаја за младе; 

- Политичке партије на општинском нивоу у својим програмима не посвећују 

пажњу култури. 
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Могућности за унапређење и даљи развој културног система и културне политике 

општине Смед. Паланка 

 

- Дефинисање праваца културног развоја на републичком и државном нивоу; 

- Спровођење локалне стратегије одрживог развоја у који је укључена култура; 

- Искуства других градова и општина у држави и региону Балкана у дефинисању 

локалних културних политика; 

- Успостављање интегрисаног приступа креирању културног развоја општине, 

повезивање са туризмом, образовањем, привредом и другим областима; 

- Дефинисање туристичке понуде општине у коју би била укључена и култура; 

- Дефинисање програма стручног усавршавања кадрова у култури и његова 

континуирана и систематска примена. У томе треба искористити шансу 

постојање тимова за обуку из области менаџмента и стратешког планирања, као 

и НВО-а које пружају услуге обучавања из домена менаџмента; 

- Подстицање пројеката који стимулишу истраживања публике на основу којих ће 

се креирати програми усмерени на развој публике; 

- Подстицање пројеката који стимулишу савремено стваралаштво; 

- Увођење иновативног, савременог менаџмента у институције културе; 

- Успостављање партнерства државног, приватног и цивилног сектора на пољу 

доношења одлука у области културе; 

- Ревитализација културне баштине у граду и селима паланачке општине; 

- Јасно дефинисање надлежности у области културе између републичког и 

локалног нивоа; 

- Доношење нове и савремене законске регулативе из области културе; 

- Доношење закона о децентрализацији и других подзаконских аката; 

- Развој приватног сектора; 

- Систематска подршка локалне самоуправе за пројекте из области културе; 

- Програми братимљења градова и општина како у држави, тако и у иностранству, 

обнављање старих пријатељстава међу градовима (нпр. са Шкофјалоком у 

Словенији) чиме се превазилазе границе локалног, а успостављање веза 

омогућава културну сарадњу и размену, мобилност; 

- Дефинисање положаја уметника аматера и професионалних уметника; поновно 

признавање статуса слободних уметника на нивоу паланачке општине; 
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- Долазак на власт нових политичких структура које ће имати активнији однос 

према култури. 

 

 

Претње даљем развоју културног система и културне политике општине Смед. 

Паланка 

 

- Држава, и поред захтева јавности за променом спроводи државни модел 

културне политике; још увек је изражен велики утицај централне власти на 

распоређивање прихода и одређивање заједничких критеријума у области зарада 

у култури; 

- Непостојање дефинисане стратегије културног развоја на нивоу 

Републике/државе, и националне дефиниције културе; 

- Принцип децентрализације државне власти тек је делимичан у примени, није до 

краја спроведен, између осталог, не дотиче ни аспект одлучивања, ни аспект 

фискалне политике; 

- Непостојање системског закона у култури, као и појединачних закона за 

поједине области (музеји, позоришта, архиви), а закон у области библиотечке 

делатности је застарео; 

- Недовољно дефинисане надлежности у области културе између републичког и 

локалног нивоа; 

- Недостатак адекватних подзаконских аката којима се прецизније уређује 

финансирање културе; 

- Изражена метрополизација у култури, културна дешавања махом су 

концентрисана у Београду; 

- Промена политичких прилика, односно нови избори доносе нове структуре на 

власти, што може да утиче на имплементацију стратегије локалног одрживог 

развоја и промену политике и односа према култури; 

- Недовољно стимулисан приватни сектор од стране државе да улаже у културу. 
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

 

Стратешко истраживање општинске културне политике Смедеревска Паланка 

базирано је на анализи ситуације у периоду од 2000. до 2005. године, што представља 

довољну основу да се стекне слика о томе какво место и какав третман култура заузима 

у овој средини. 

До многих података приликом прикупљања грађе неопходне за настанак овог 

рада није било лако доћи, до неких се уопште није дошло, што се највише односи на 

информације које се тичу села паланачке општине. Поједина документација није 

сачувана или се не зна где је, одређене информације остале су штуре, или се пак не зна 

ко је у надлежности да их пружи. Сама та чињеница говори о несређеном стању у 

култури, и врло јасно указује на третман културе уопште. 

 

Општинску културну политику Смедеревске Паланке не можемо да посматрамо, 

разумемо и тумачимо изоловано, већ само у контексту свог окружења – актуелног 

културног контекста Србије. Истраживање је на примеру културне политике 

Смедеревске Паланке показало како се стање са виших структура власти рефлектује на 

ниже нивое. Одсуство организоване бриге за културу на републичком нивоу рефлектује 

се и на однос према култури ове општине, а изостанак организоване бриге на локалном 

нивоу, рефлектује се на институционални ниво, на којем се саме институције понашају 

врло хаотично и без циља. Изостанак међуресорне сарадње у културном развоју на 

републичком нивоу, карактерише и паланачку општину. 

 

Анализа културног система Смедеревске Паланке показује његову нецеловитост, 

а затим и пасивност појединих његових актера. Та нецеловитост се огледа са више 

аспеката: понајпре, од четири породице културног система, три су активне, додуше не 

подједнако. И сама породица доносилаца одлука, која се истакла својом доминацијом, 

није целовита, јер њени актери долазе само из јавног сектора, уместо из сва три. 

Директори институција културе имају слаб утицај у процесу доношења одлука 

кључних, како за институције на чијем су челу, тако и за општинску културу уопште. 

Неактивност четврте породице, породице публике, а самим тим и неразвијеност 

тржишта културе свакако упућује на недовољну партиципацију у културном животу, 

поготово младих, што се намеће као велики проблем, и чијем се решавању мора 
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посветити посебна пажња, јер култура и уметност не могу постојати без публике, 

конзумената њихових садржаја и услуга. 

Такође, на нецеловитост културног система указује и чињеница да међу 

појединим породицама у овој средини није могуће идентификовати поједине актере - 

менаџере, продуценте, елиту, магистре, докторе наука, али и професионалне уметнике 

са статусом слободних уметника. 

Начин доношења одлука у којем пресудну улогу има скупштина општине са 

својим представницима, указује да је на снази државни модел културне политике, баш 

као што је и на Републичком нивоу. Међутим, савремени тренд у процесу доношења 

одлука инсистира на сарадњи представника три главна сектора, дакле, споју 

ауторитета, моћи, утицаја, креативности, и професионалног знања. Зато је неопходно да 

се унапреди комуникација између свих актера културног развоја, а посебно 

комуникација са представницима пословног света, како би се утицало на развијање 

њиховог активног односа према култури. Зато је неопходно створити услове за 

институционализоване и партнерске односе између сва три сектора државе, јавног, 

приватног и цивилног, кроз партиципацију спонзора, НВО-а и публике у процесу 

доношења одлука, чиме би се ишло у корак са актуелним трендовима у области 

културне политике. Ово се може постићи оснивањем стручних и професионалних тела 

која имају саветодавну улогу при органима јавне управе чије би чланове делегирале 

уметничке организације, институције културе и др., тако да би свака од 

заинтересованих страна имала активну и равноправну улогу у одлучивању о кључним 

питањима и проблемима у култури, чиме би се постигла ефикасност и ефективност 

саме културне политике. На овај начин би се обезбедила и транспарентност при 

одлучивању о културној политици и ишло у корак са актуелним тенденцијама у овој 

области, а што је у складу са процесом европских интеграција којима Србија тежи. 

 

Посебно је неопходно да се унапреди однос институција и Оснивача, 

представника СО Смед. Паланка, јер се показало да и сам Оснивач недовољно познаје 

основни делокруг институција, али и однос између самих институција културе, да се 

међу њима створи атмосфера партнерства, а не ривалства. То исто важи и за удружења 

и локалну самоуправу, да међусобно разумеју улоге које имају у друштву и локалној 

заједници. 

То што не постоји координисана и планска општинска културна политика у 

Смедеревској Паланци, не значи да се она не спроводи. О томе како се она спроводи 
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стекли смо увид на основу анализе примене основних инструмената културне политике 

на општинском нивоу. 

У оквиру сваког од инструмента културне политике идентификовани су бројни 

проблеми који захтевају интервенције. Процес доношења одлука по свим питањима 

везаним за културу показало се да није транспарентан, што се у старту коси са 

изградњом демократских институција чему тежи целокупно наше друштво. Политичка 

опредељеност унутар тог процеса као и недовољне заступљености свих 

заинтересованих актера у њему, још више доприноси том утиску и намеће потребу за 

што хитнијом променом и коришћењем свих могућности које су на располагању ради 

промене ситуације. 

 

Изостанак општинских прописа и других аката који се односе на културу 

показује да општина не користи овај инструмент и могућности које су јој дате 

различитим законима, као што је Закон о локалној самоуправи, али и да култура није 

приоритет локалним властима. Исто се може рећи и за механизме финансирања. 

Законске одредбе које дају могућност ванинституционалног финансирања, на основу 

јавног конкурса, не примењују се у општини Паланка, па је тако искључена могућност 

да се и институције и удружења подстичу у креативности. Ради транспарентности 

процеса финансирања свакако би требало увести институцију јавног конкурса, 

приликом чега треба користити искуства других градова и општина где овакав начин 

финансирања функционише. Институције се финансирају искључиво по буџетском 

принципу, независно од оствареног успеха код публике. С тим у вези било би 

неопходно увести евалуацију као метод за процену рада и учинка самих институција. 

Планирање културних делатности или планирање културног развоја не постоји, 

ни на нивоу општине, ни на институционалном нивоу, где се примењује једногодишње 

планирање без икаквих дугорочних циљева. Због тога је неопходно да се у праксу уведе 

стратешко планирање које ће (ре)позиционирати институције најпре у сопственој, 

паланачкој средини, и оним територијама које поједине од њих својим делокругом 

покривају. Такође, увођењем стратешког планирања дефинисаће се правци у којима ће 

се институције развијати што ће их покренути из садашње учмалости и пасивности. 

За кадровску политику се може рећи да је пре политички инструмент него 

инструмент културне политике. Међутим, и поред доминантне улоге партијске 

политике у културном животу, политичке странке на општинском нивоу култури не 

дају простора у својим политичким програмима. Истраживање је показало 
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незадовољавајућа слику кадровске структуре. С једне стране, то се односи на чињеницу 

да је међу запосленима у сектору културе највећа заступљеност средње стручне спреме 

са 44,2%. С друге стране, старосна структура показује прилично висок просек година 

запослених, јер је најзаступљенији кадар старости од 46-50 година и 51-55 година са 

једнаком процентуалном заступљеношћу од 21,1%. 

Поједине институције представљају места где се увек могу запослити 

нераспоређени радници, без обзира на стручну спрему. На бази релевантних података 

којима располажемо могуће је сагледати потребе и могуће правце побољшања 

структуре запослених, и кадровске политике уопште, како би ове установе културе у 

потпуности могле остваривати циљеве због којих су и основане, и потребе публике због 

које постоје. Решење се налази у примени стратегије едукације кадрова у смислу 

подизања њихових капацитета за стицање неопходних вештина за прилагођавање 

новим условима пословања. С друге стране, требало би примењивати планску 

кадровску политику, засновану на унапред одређеним критеријумима запошљавања, 

према потребама уз подмлађивање кадра. 

Две награде које се додељују на територији општине и подршка СО Смед. 

Паланка манифестацијама које су углавном концепцијски превазиђене, нису довољне 

да бисмо могли говорити о некој планској и смисленој примени подстицајних 

инструмената приликом вођења културне политике у паланачкој општини. 

На целокупну такву ситуацију која показује неорганизовану бригу за културни 

развој, реагују институције као главни актери културних садражаја у граду. Евалуација 

институција културе извршена на основу увида у њихове инфраструктурне, техничке, 

програмске и кадровске ресурсе, показује да су њихови капацитети невелики да 

одговоре на захтеве транзиције, и да се у њиховом раду примењује застарели, 

превазиђени тип менаџмента који у први план поставља институцију. Зато и не чуди 

што су резултати истраживања недвосмислено указали на низак ниво разумевања код 

већине руководећег кадра да су промене у начину њиховог функционисања неопходне. 

Ако би, по начину на који функционише, требало да издвојимо неку од установа, 

онда би то било паланачко позориште, код којег могу да се препознају назнаке неких од 

елемената добре менаџерске праксе, и које је уједно показало највише капацитета код 

руководећег кадра да се прилагођава условима средине. С друге стране, сама природа 

позоришта као врсте институције, продукционо је динамична, што може само по себи 

да наметне једну такву динамику, без које иначе не би опстали. 
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То да мисије паланачких установа културе нису екстерно оријентисане и да оне 

нису адекватно позициониране у јавности, да немају маркетинг стратегију и стратегију 

односа са јавношћу, рефлектује се кроз очигледан изостанак партиципације у 

културном животу. Зато је неопходно увести нови тип менаџмента у паланачке 

институције културе који ће редефинисати мисије ових установа, и окренути их 

публици. Иновативни менаџмент пажњу подједнако фокусира и на експонате, 

програме, и публику. Основни задатак менаџмента је проналажење најефикаснијих 

организационих решења и модела који у највећој мери доприноси развоју не само 

установа културе, већ и општем развоју. Другим речима, организациони развој 

установа културе, мора бити у складу са дефинисаном дугорочном културном 

политиком. 

Менаџмент подразумева и употребу маркетиншких метода и техника, којим се 

не обезбеђује само економично и ефективно пословање, већ доприноси развоју културе, 

ширењу културних вредности, и стварању културних навика код публике, и примену 

вишегодишњег планирања, проналажење извора финансирања изван буџетских 

средстава, што је такође неопходност, јер се показало да су искључиво окренуте буџету 

као основном и једином извору финансирања. 

Неопходно је да свака институција за сопствене потребе уведе праксу 

истраживања публике, културних потреба, понашања, поготово младих, који, како се 

показало, представљају њихову главну циљну групу. На основу резултата тих 

истраживања институције би креирале сопствене програме и презентовале их културној 

јавности. Један од начина ширења културних вредности и стварања културних навика 

је путем медија, па је стога неопходно користити већ добру комуникацију са медијима 

и даље је развијати. 

С обзиром на то да се менаџмент сагледава као основни приступ за 

превазилажење кризе, предуслов за његову примену је кадар који је оспособљен за 

овакву врсту послова. Како се показало да он то није, посебну пажњу треба посветити 

кадровском развоју, односно подизању нивоа знања и вештина у области менаџмента, 

уз мотивацију за континуираном професионалном едукацијом, чему треба приступити 

систематски како би се постигао дугорочни ефекат. Такође, неопходно је и да се одреде 

одговарајуће теоријско-методолошке основе за изградњу адекватног система 

професионалне едукације и развоја (генерисање и трансфер знања и вештина), затим 

дефинисање концепције и структуре самог програма и начине на који ће се програм 

реализовати (семинари, радионице, вођења, консалтинг и сл). 
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За овакве свеобухватне промене неизоставно ће пресудну улогу одиграти 

доносиоци одлука из јавног сектора - општинске власти, Оснивач институција културе, 

који треба да својом систематском и планском подршком створи амбијент и тиме 

омогући и помогне да се установе културе реорганизују. Такође, увођењем институције 

јавног конкурса у праксу треба да се пажња усмери на оне пројекте којима ће се 

институције културе стимулисати за њихово фокусирање на публику - истраживања 

публике, испитивање културних потреба, понашања. Тим новим програмима који ће 

бити утемељени на резултатима истраживања, публика ће се анимирати, а институције 

оживети јер ће се повећати и број/проценат редовних конзумената културних садржаја. 

 

Анализом петогодишњег периода културне политике идентификовани проблеми 

у оквиру културног система Смедеревске Паланке јесу бројни, а у поређењу са 

ситуацијом у другим градовима, врло слични, чиме се показало да се, нажалост, од 

промена 2000. године није много одмакло у реформама у односу на претходни период. 

Тим више је неопходно што пре предузети систематске и планске мере ради 

побољшања ситуације. 

Значајни ресурси којима паланачка општина располаже представљају њене 

развојне потенцијале, и јесу пример како и мање средине са својим потенцијалима и 

особеностима могу да креирају сопствене понуде и да уједно учествују у културној 

понуди земље. Зато би се требало фокусирати на то како да се максимално и на 

најбољи начин сви они искористе и ставе у функцију одрживог развоја паланачке 

општине. Креирање документа стратегије локалног одрживог развоја у коме је пажња 

скренута и на културни развој, додатно отвара могућност да се култури као развојном 

потенцијалу посвети даља пажња у будућности. 
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ПРИЛОЗИ 

 
 

Прилог 1. 

 
Интервју са Добрилом Здравковић, директорком Народне Библиотеке у Смедеревској 

Паланци 
 
 
20.5.2005. 
Смед. Паланка 
 
 
Мисија и циљеви 
 
1. Дефинисати профил установе (шта је уметничка и културна оријентација) 
 

Народна библиотека у Смед. Паланци бави се делатностима у складу са Законом, које 
су регулисане Статутом, као што су: библиотечка делатност (делатност библиотека и 
читаоница, организовање збирки, позајмљивањем или чувањем књига, часописа и сл.). Ту су 
још и уметничко и књижевно стваралаштво, издавачка делатност, издавање књига, брошура; 
књиговезачки радови; штампање књига, брошура и плаката; издавање часописа; остала 
издавачка делатност; рад уметничких установа, делатност галерија; трговина на мало књигама, 
новинама и писаћим материјалом; рачуноводствени послови, копирање и сличне активности. 
То је оно чиме се Библиотека тренутно бави, мада у предлогу су и неке друге активности, али 
за сад нема пара за то. 
 
2. Филозофија установе (однос према култури и уметности - елитна и масовна култура, 
индустрија културе, културни туризам и сл, однос према приватизацији културе, плурализму 
финансирања, став према публици, члановима и корисницима; однос према заједници - учешће 
на фестивалима, изложбама и другим програмима заједнице, сарадња са образовним и другим 
институцијама, однос са спонзорима и донаторима; однос према државној, градској и 
покрајинској власти; однос према другим сличним и различитим установама, удружењима, 
масовним медијима) 
 

/ 
 
3. Разлог постојања?Мисија? 
 

/ 
 
4. Жељена достигнућа? Циљеви рада? 
 

То је оно чиме се Библиотека тренутно бави. 
 
Планирање програма и пројеката 
 
5. Опис рада? Организациона и програмска структура (одељења/секције, садржај и врсте 
програма )? 
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Библиотеком управља Директор, ту су још и Управни одбор и Надзорни одбор. Њихове 
дужности регулисане су Статутум. 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места регулисане су 
организационе јединице у Библиотеци, а то су: 

1. Завичајни фонд и научно одељење 
2. Одељење књижевности за децу 
3. Одељење књижевности за одрасле 
4. Одељење периодике са читаоницом 
5. Општи послови 
6. Интернет читаоница 
7. Издавачка делатност 

 
6. Ко доноси одлуке у вези програма и пројеката? На основу којих критеријума? 
 

Одлуке у вези програма доноси Управни одбор. Одлуке већином базирамо на 
материјалу који се спрема за Управни одбор, односно на основу износа средстава које имамо, 
јер се Библиотека финансира мало из сопствених средстава, јер сопствени приходи нам је 
незнатан, а већи део средстава је из буџета општине, што је недовољно. 
 

- Да ли имате урађен стратешки план, ако не, да ли размишљате о његовој изради? 
 

Немамо. 
 

- Шта видите као препреке у томе? 
 

Финансије. 
 
7. Како се социо-политичке промене одражавају на организацију рада, програме и пројекте? 
 

Што се тиче политичких промена, Библиотека је културна установа која ради по 
константним програмима и која ради са књигама. Према томе, политичка збивања не би 
требала да нешто посебно утичу на рад Библиотеке, јер књига је вредела како у једном систему, 
тако у другом, како у сваком погледу Библиотека није имала до сада проблема са органима 
локалне самоуправе, бар док сам ја овде, раније не знам. 
 
8. Како се програми и пројекти уклапају у националну културну политику? 
 

Већина књига које Библиотека сад добија, раније су се књиге куповале, а сада 
Министарство је то које врши откуп књига од појединих издавачких кућа и те књиге доставља 
библиотекама, тако да у тим књигама има веома добрих наслова и те књиге су прилагођене 
читаоцима. Мада број књига које је Министарство поклонило Библиотеци је, да не кажем мали, 
али за број грађана и корисника ове библиотеке недовољан. Али у свакомн случају, хвала им и 
на томе, мада би могло више. 

 
9. Како се програми и пројекти уклапају у општинску културну политику? 
 

Ако гледате сродне делатности, као што су Музеј, Библиотека и Позориште, ми се 
трудимо да међусобно сарађујемо и да, искрено речено, помажемо једни друге, а што се тиче 
других институција, неких посебних проблема нисмо имали. 

 
10. Да ли мислите да активно учествујете у креирању културне политике општине? 

 
У креирању културне политике града можемо да учествујемо што се тиче стручне 

стране, а да би се активно учествовало, потребно да је да имамо новца, а ми новца немамо, 
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према томе, колико имамо средстава, толико можемо и да учествујемо, нпр. у одабиру књига и 
трасирању неког пута читалачке публике. 

 
11. Како се ваши програми и пројекти уклапају у културну и туристичку понуду општине? 
 

Не знамо да ли уопште постоји културно-туристичка понуда. 
 
12. Чиме се разликују од других сличних програма и пројеката? 
 

У принципу наши програми се не разликују од програма других библиотека, већ само у 
погледу опремљености. Имамо библиотеке које су знатно опремљеније од наше и што се тиче 
књижевног фонда и што се тиче савремених средстава, нпр. рачунара, има библиотека које 
користе COBISS, ми радимо у скромним условима, јер средстава немамо. 

 
13. На основу којих критериијума процењујете њихов квалитет? 
 

Ту разлике нема, међутим, нормално је да они могу да пруже адекватнију услугу својим 
читаоцима, јер имају већа средства. 
 
14. Да ли размишљате о промени програмске политике? Да ли сте спровели неко 
истраживање о резултатима ваших програма и пројеката? 
 

Предлог је да се уведу виртуелне читаонице и да се прикључимо на COBISS систем, и 
да се, што постоји у нашем Статуту, активирају огранци библиотека у месним заједницама где 
за то постоје могућности, а који су угашени негде 1997. И у селима, која су саставни део 
општине, постоје библиотеке које не раде већ годинама. 
 

- Који је разлог за оснивање огранака по месним заједницама, како сте дошли на ту 
идеју? 

 
Разлог је приближавање књиге читаоцима, јер и у селу и у граду живе деца и одрасли 

који би желели да се образују и да читају књиге. 
 
Административна, управна и законодавна структура 
 
15. Којим актима је регулисана управна структура (анализирати период од 2000-2005)? 
Колико се директора/председника/секретара променило у том периоду? 
 

Акт о систематизацији радних места и Статутом. Органи Библиотеке су поред 
директора, Управни одбор и Надзорни одбор. Од 2000. године променило се 4 директора, 
четврти директор је на функцији. Позиција секретара је уведена по издвајању Библиотеке из 
Центра за културу, дакле 2003. 
 
16. Број запослених? Кадровска политика? Има ли довољно запослених (посматрати период 
2000-2005)? 
 

Тренутно је у Библиотеци запослено 16-оро. С обзиром да имамо једног радника на 
боловању и да имамо појачане активности око оснивања огранака и око ревизије, могуће је да 
је потребно запослити још радника. 
 
17. Да ли се ангажују спољни сарадници? Којим поводом и како? 
 

Не. 
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18. Какав је образовни профил запослених и како се запошљавају? 
 

Троје са високом стручном спремом, четворо са вишом, двоје са 3. степеном - 
манипулант и спремачица... 
19. Да ли сматрате да је перманентно стручно образовање кадрова могуће и потребно? 
 

Потребно је, али с обзиром на материјалну ситуацију мало је теже. Две раднице су 
похађале семинаре и добиле сертификате о завршеном семинару који је потребан за обављање 
библиотечке делатности. 
 
Финансијска структура 
 
20. Који су ваши финансијски извори: екстерни, интерни (сваки извор у %)? 
 

Сопствени приход добијамо од чланарине и издавачке делатности, остало се финансира 
из буџета општине, а у процентима то би износило 95% према 5%. 
 
21. Да ли су се извори мењали током последњих 5 година или су константни? 
 

Извори су константни. 
 
22. Да ли се програми прилагођавају расположивим средствима или обрнуто? 
 

Програми се искључиво прилагођавају расположивим средствима. 
 
23. Да ли имате алтернативне изворе финансирања (комерцијалне услуге и активности-
издавање простора)? 
 

Немамо алтернативне изворе финансирања. Од комерцијалних услуга средства су јако 
мала. Услуге које пружамо су штампање матурских радова, књига, међутим мали део тих 
средстава остаје Библиотеци, јер кад се сви одбију материјални трошкови, испада да малтене, 
послујемо на граници рентабилности. 
 
24. Како и где тражите спонзоре? Шта им нудите за узврат? 
 

Спонзоре тражимо упућивањем циркуларних писама, мада не добијамо одговоре. За 
узврат им нудимо донаторске карте, бесплатну чланарину и све оно што Библиотека може да 
понуди. 
 
25. Да ли послујете са дефицитом? Да ли се дефицит покрива из државног буџета или из других 
извора? 
 

Не. 
 
26. Да ли сматрате да је нормално да култура послује са дефицитом? Како се то може 
избећи? 
 

Сматрам да није нормално да култура послује са дефицитом. 
 
27. Да ли можете остварити већи самостални приход? Политика цена: 
улазница/чланарине/претплате? 
 

У овом времену и са оваквом техником, веома тешко. Постоје различите чланарине, за 
децу су јефинтиније, за одрасле су мало скупље. Годишња чланарина за одрасле је 400 дин., 
ученике и студенте и пензионере је 300 дин., месечна чланарина је 200 дин., недељна 150 дин. и 
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дневне 50 дин. Ако се деси да се учлани група од десет то је колективна чланарина, том 
приликом се добија 50 % попуста. 
 
 
28. Да ли мислите да ваша установа може остварити профит и како? 
 

Тешко. Нпр. штампање књига је за Библиотеку доста скупо, а искрено речено, и мали 
број људи је заинтересован за штампање. 
 
29. Да ли имате у виду нове финансијске изворе? 
 

Ако би имали савременија средства, можда би и покушали да нађемо неке друге изворе 
финансирања, са оваквима средствима за рад, то је јако тешко. Ми смо конкурисали код неких 
страних донатора, али нас чак нису ни обавестили о статусу пројекта. Што се тиче тог дела, 
Библиотека свој део посла ради, међутим новац или опрема не пристижу. 
 
30. Колико ваша установа има врста пореза на доходак у култури? Колико има врста пореза и 
доприноса на личне дохотке које плаћају сви запослени/самостални уметници и сарадници? 
 

Као и сви други што их имају, то су порез на доходак, порез на терет запослених, порез 
на фонд зарада, доприноси за пензионо и инвалидско осигурање, здравствено, осигурање од 
незапослености. 
 
Корисници - публика – чланство 
(општи део) 
 
31. Који су ваши програми и пројекти намењени публици, а који другим корисницима? 
 

Публици су намењене књижевне вечери, а корисницима издавање књига на читање. 
 
32. Која је ваша циљна група? Како долазите до ње? 
 

Издавањем билтена који излази сваког месеца, а и једноставно, Библиотека као 
установа је позната још од раније, тако да се људи редовно учлањују у Библиотеку током 
године. 
 
 
33. Колико су ваши корисници лојални? Да ли редовно користе ваше програме/пројекте/услуге? 
 

Читаоци Библиотеке књиге користе редовно, постоји један број читалаца који не враћа 
књиге на време, али у принципу, то је занемарљив број у односу на број корисника. 
 
34. Шта предузимате да би корисници били лојални? Да ли сте ви лојални њима? 
 

Шаљемо им опомене, управо смо послали једну туру опмомена, један број књига је 
враћен, а ако не буде враћен у неко догледно време, предузећемо и неке друге мере. И ми смо 
лојални корисницима. 
 
35. Како долазите до нових корисника? 
 

Смањењем чланарине, ако се учлани 10-оро заједно, онда дајемо попуст од 50%. 
Постоје дани када се могу учланити по цени која је дупло нижа, а то је кад је Међународни дан 
књиге, и у септембру, када прваци полазе у школу. 
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36. Како су се број и структура публике/корисника/чланова мењали током последњих 5 година? 
 

Број је незнатно растао, а структура је иста, највећим делом то су студенти и ученици, а 
затим пензионери и запослени. 
 
Маркетинг и ПР 
 
37. Да ли имате маркетинг план и стратегију? Да ли ангажујете агенције или имате своју 
службу? 
 

Немамо. 
 
38. Од ког времена користите маркетинг стратегију? Који су основни елементи те 
стратегије и како су се мењали током последњих 5 година? Да ли су резултати видљиви? 
 

/ 
 
39. Које форме маркетинга примењујете (постери, лифлети, видео, спотови, комерцијални 
огласи...)? 
 

Оглашавамо се на медијима. Када нешто организујемо, шаљемо обавештења, а када 
отварамо изложбе, јер ми сваког месеца поводом неког обележја значајног за Библиотеку, 
припремају се изложбе у холу Библиотеке. Штампамо и плакате и Билтен Библиотеке који 
излази сваког месеца, а огласе немамо. 
 
40. Како сте промовисали ваш последњи пројекат? 
 

Тренутно припремамо свечану академију за доделу књижевне награде „Пера 
Тодоровић“ која треба да се одржи прекосутра, у сали Градског позоришта. Академија се зове 
„Време буди ми сведок“. Припремљене су позивнице и плакати за ову свечаност. 
 
41. Који проценат буџета се троши на маркетинг? 
 

Незнатан проценат. 
 
42. Која је политика цена? Повластице? Да ли самостално формирате цене 
улазница/чланарине/претплате? 
 

Цене чланарина се формирају на седници Управног одбора, а с обзиром на тешку 
материјалну ситуацију, цена чланарине није повећавана у задњих 2-3 године. 
 
43. Да ли имате изграђен корпоративни идентитет (лого, слоган, боја)? 
 

Немамо. 
 
44. Да ли имате мејлинг листу? Које је структуре? 
 

Немамо. 
 
45. Како комуницирате са медијима? 
 

Шаљемо позивнице, обавештавамо телефонским путем. 
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46. Имате ли интернет презентацију? 
 

У завршној фази израде је. 
 
Сарадња и размена 
 
47. Да ли сарађујете са домаћим и иностраним установама различитог типа од ваше? Са 
којим? На којим пројектима? Ко је иницијатор сарадње? 
 

Сарађујемо са библиотекама и у граду са Музејом, Позориштем, Архивом. 
 
48. Да ли радите копродукције на националном и међународном нивоу? Примери? 
 

Не. 
 
49. Да ли развијате сарадњу и размену са сличним установама на националном и међународном 
нивоу? Примери? Ко је иницијатор сарадње и размене? 
 

Сарадњу одржавамо пре свега са матичном библиотеком у Смедереву и Народном 
библиотеком Србије. Та сарадња подразумева позајмљивање књижевног фонда и пружање 
стручне помоћи. 
 
50. Да ли сте члан неког европског нетворка? Који је разлог за то? 
 

Не. 
 
51. Како видите вашу установу у европском културном контексту? 
 

Не видимо. 
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Прилог 2. 

Интервју са Биљаном Петровић Михаиловић, директорком Народне Библиотеке у 
Смед. Паланци у периоду од 1.4.2003. до 27.12.2004. 

 
29.9.2005. 
Смед. Паланка 
 
 
Мисија и циљеви 
 
1. Дефинисати профил установе (шта је уметничка и културна оријентација) 
 

Установа Народна библиотека у Смед. Паланци је библиотека градског типа чија је 
матична библиотека Библиотека у Смедереву. 
 
2. Филозофија установе (однос према култури и уметности - елитна и масовна култура, 
индустрија културе, културни туризам и сл, однос према приватизацији културе, плурализму 
финансирања, став према публици, члановима и корисницима; однос према заједници - учешће 
на фестивалима, изложбама и другим програмима заједнице, сарадња са образовним и другим 
институцијама, однос са спонзорима и донаторима; однос према државној, градској и 
покрајинској власти; однос према другим сличним и различитим установама, удружењима, 
масовним медијима) 
 

Ми смо једна општинска, изузетно сиромашна библиотека, са фондом који је био врло 
богат. То што званично овде постоји 53-54.000 књига, не значи да их заиста толико има, има их 
око 40.000. Зашто? Зато што је то био некад фонд који је вредео, и сад вреди зато што ми имамо 
неке књиге које немају библиотеке које у материјалном погледу много боље стоје од нас, значи 
које имају бољу зграду, виши ступањ образовања запослених и сл. Али ето, то је остало из 
неких прошлих времена па се фонд може сматрати вредним. Е сад, у каквој смо ми ситуацији и 
о каквој ми масовној и елитној култури можемо говорити? Ми можемо тежити искључиво тој 
некој масовној култури, јер ми смо општинска библиотека и треба да тежимо масовној култури. 
Али, за две године колико сам ја била на челу Библиотеке, испоставило се да све што смо 
радили, без неке лажне скромности, јер управо таква је била ситуација, такво је било наше 
чланство, било је елитно. Значи, јако мало чланова, 1.200 чланова на 60.000 становника колико 
броји наша општина. То су људи који су на известан начин, без икакве класне, социјалне 
предрасуде, не говорим о социјалном статусу наших чланова, нити о просеку, који се могу 
сматрати елитним. Ми смо имали по стотину људи на књижевним вечерима, а својевремено сам 
као студент у Београду 80-тих присуствовала књижевним вечерима, књижевним трибинама, где 
је било нпр. 30-так људи. И сада сам чула, да нека таква догађања са именима која су нама у 
провинцији, благо речено интересантна, да таква догађања у Београду или неким већим 
центрима прођу незапажено. А ми смо имали, када је Злата Живадиновић имала у исто време 
изложбу слика на свили и промоцију својих романа, по стотину људи. Или када је овде био 
Баћевић, преводилац руске поезије, имали смо готово пола сале Позоришта. Дакле, питање је да 
ли се овде ради о елити, или се ради о масовној култури. Наравно, да је све време требало да 
тежимо масовној култури, јер ако оваква установа има јако мало чланова који су ученици 
основних школа, а има много чланова који су пензионери, запослени, студенти, студенти који 
паузирају годину, па седе у Паланци, домаћице, незапослени људи који нису својом кривицом 
остали без посла, средњег или високог образовања, који пате за неким радом, не само 
интелектуалним, онда од те неке масовне културе нема ничега. Онда се све своди на паланачку 
елиту која воли да чита. Код нас читаоци су долазили само зато што воле да читају, а проблем 
је у томе што је њихова старосна структура „проблематична“. 

Никада нисам успела да уђем у траг који је то део који из Републике долази као део 
намењен општинској култури. Међутим, постоје републичка средства која су долазила 
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намењена култури, чак сам на једном састанку Извршног одбора чула како су установе културе 
у Паланци потрошиле укупно толико и толико, а за вас смо ове године добили само 4.000.000. 
Онда чујемо да ипак неки новац стиже, како, зашто, како се он после прелива, на који начин, 
зашто ми нисмо никада знали коме је намењен, а вероватно није намењен појединачним 
установама, него једноставно намењен као нека врста републичког колача за сваку општину. 

За те две године све време сам мислила да негде ми морамо да се снађемо и да 
зарадимо. Годину и по дана нас је било дванаесторо на општинском буџету, и сматрала сам да 
је сасвим нормално да Општина финансира плате, ако може да финансира плате у општинским 
фирмама, наравно да треба да финансира и програме, али да ми можемо да се снађемо и да 
зарадимо. Нисам ниједног тренутка гледала у спонзоре, није да нисам покушавала, добијали 
смо понекад вечеру, пакет старих поцепаних књига из напуштених подрума, али сам све време 
мислила да можемо да зарадимо. Ето то би био неки плурализам, заправо то би био дуализам. 
Где је могуће било понаћи још извора финанисрања? Било је могуће пронаћи у једном већем 
буџету, а то је био републички буџет, али кад год сам писала, конкурисала за те паре намењене 
култури Министарству културе, заправо ми смо слали Општини, а она Министарству, 
испоставило се да наши програми нису довољно интересантни, као нпр. манифестација Дани 
Бранислава Нушића у Смедереву, јер ми смо град у којем нису рођени неки „велики“ људи, као 
Нушић или Бора Станковић, ми немамо Дисово пролеће. Нека мала места имају и имала су 
књижевне манифестације и фестивале, које ми нисмо имали. Сасвим је у реду што је сада 
враћена награда Пера Тодоровић, коју мислим да и није требало укидати. У време када сам ја 
била директор Бибиотеке, нико то није помињао. Није било анатемисано, није било забрањено. 
Али сећам се да сам одређене манифестације, одређене чак људе, велика имена, нажалост то 
нису људи који су међу живима, помињала у плану који би ишао у Републику. Радило се о 
2004. години, у години прославе јубилеја Првог српског устанка. Јер ми смо крај где је Устанак 
букнуо, где је Устанак трајао, ми смо крај где је живео Станоје Главаш, Вујица Вулићевић, 
Газда Младен, просто нико ништа није одговорио, као да то никога није занимало. Ја сам 
добила задатак, наређење од општинскх челника да направим план како би се ова Установа и 
друге установе културе и укупно наша општина уклопила у обележавање овог јубилеја. Ја сам 
замислила да поводом тога направимо неку изложбу која би била полу-етно, полу-историјска, 
заједничка, у коју би били укључени и историјски архив, музеј, па књижевно вече... 

Општински буџет је танак, некада је овде било много новца 70-тих и 80-тих и тада је 
била јака индустрија, али у културу није било уложено. Улагано је у Гошу I, II, III, београдска 
постројења, у Симићеву, Кини, Монгололији, Русији, али имам утисак да у културу није 
улагано, у поређењу са другим градовима. Оно што добијемо од општине можда није добро 
распоређено, али је чињеница да они вероватно више и немају. Кад су у питању страни 
спонзори, њихово интересовање постоји, у инфраструктуру јесу уложили, али они нису улагали 
у програме. Сада говоримо о неким могућностима финансирања у Паланци. Јако је мало људи у 
Паланци који имају фирме које су богате. Друго, капитализам у Паланци и у нашој земљи је 
моментално на том нивоу да још увек није достигао ступањ, чак чини ми се ни жеље за 
добротворним акцијама, част изузецима. Још увек немају ту свест, чак нису на нивоу 
добротворних акција. Нису стимулисани ни од државе. Није да нисам покушавала да нађем 
спонзоре. Нпр. неко има ресторан који је на цени у граду, и сад треба одвести госта песника, 
писца, његовог рецензента на вечеру. Пар пута смо покушавали председник Управног одбора и 
ја, и доживљавали смо тешка разочарања. Човек каже: „Каква књига, нисам читао књиге ни кад 
сам био дете, где је та библиотека?“. Било је ситуација смешних, полусмешних, па и 
полутрагичних. Имам утисак да ако њима нису били довољно добри они којима је помоћ много 
била потребнија него нама, онда култура долази тек после деце, болесних, социјално 
угрожених, па рецимо, тек тада би култура требало да дође као потреба једног града, једне 
средине. Ако они нису дошли ни до деце у обданишту, сиромашне деце или болесне деце, шта 
ја онда могу да очекујем. Ето, неколико пута сам ишла и пружала руку, и понекад се 
завршавало на неким соковима, пакетима старих књига, понека плаћена вечера, јер је наш фонд 
за репрезентацију био смешно мали – 13.000 динара. Никада нисмо могли да примимо писца 
који ће да наплати хонорар. Нема тога у Паланци, ради се о људима који су ту негде на неком 
првом или другом степену богаћења, а да ли ће за десет, двадесет година бити боље, мислим да 
хоће, када те породице буду довољно сигурне, мислим да се сада већ мења клима. Кад стигне 
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друга генерација образованих младих људи из тих породица који ће преузети посао и имам 
утисак да ће се ситуација променити. 

Мислим да је однос са општинским властима био је јако леп, и пре свега независан. То 
је врло важно у овако малом месту и у ова времена када су политичка превирања толико честа 
и брза. Било је то време демократске власти у Паланци. Сасвим сигурно ми не можемо да не 
причамо о политици, јер то је врло важно за функционисање једног директора. Да би директор 
могао да ради мора да има однос не према некој политици у себи и по себи, него према њиховој 
политици. Мене је као професора књижевности та демократска власт изабрала, али је 
интересантно да сам ја читавог живота била ванпартијска личност и да су они то јако 
поштовали. То има својих мана, али и великих предности. Ми смо били у релативно блиским 
односима, „на здраво“, не неким великим пријатељским. Они који су се са њима виђали на 
партијским састанцима, могли су у том неком, не стручном, него партијском дружењу, у уском 
кругу људи, да издејствују нешто за своју фирму. Моја су се службена сусретања сводила на 
понеку свечану вечеру једном годишње и на редовне састанке који су једно време били једном 
недељно, понедељком. То су били јако лепи састанци, као колегијуми директора свих фирми. 
Наравно да су се фирме делиле на „мале“ и на „велике“. И да ми који смо били директори 
„малих“фирми смо знали када председник општине каже: „Ајде сад ви мали изађите напоље, а 
нека остану директор Паланке развој, Водовода, Микуље и новинске, ми имамо о нечему да 
разговарамо“. Значи, пре тога смо причали свако о својим проблемима, на крају крајева, човек 
је желео да буде упознат, ту је била комплетна екипа општинске владе, и друго, то је била 
добра прилика да нешто тражимо, али је понижење било велико када би рекао „ви мали 
изађите, а ови велики нека остану“. Значи, њима иде велики новац, а нама у најбољем случају 
мали новац. Политички, никада нисам имала проблема са њима, притисака, није било неког 
насилног запошљавања радника у фирми, ето у једном случају је било неке ургенције, молбе. 
Никаквог врбовања или коришћења установе у политичке сврхе. Великих пара за мене није 
било, не знам зашто, можда због немаштине или односа према култури уопште, али малих пара 
је увек било и баш за програме. Ја сам нпр. добијала новац за програме. Одем код Председника 
и кажем: „Председниче, мени треба, наравно да сте Ви позвани, треба ми мало новца за 
позивнице и треба ми једна вечера, долазе двојица књижевника, књига је дивна, ради се о I 
српском устанку, биће пуно људи“. Он каже: „Ја немам времена да дођем“, значи неки стручни 
разговор није долазио у обзир, али сам ја могла да потпишем вечеру у неком ресторану или да 
добијем средства за изложбене полице и сл. Али великог новца за проширење капацитета, за 
интернет библиотеку, за завршетак поткровља, за те две године новца није било, трудили смо 
се и ја, а можда још више председник Управног одбора. 

Однос према медијима је био изузетан. Не знам зашто је њима наша установа одједном 
постала интересантна. Сви су они стално долазили, позивали ме, не само мене, него и друге 
запослене у Библиотеци, долазили на све манифестације које смо организовали. Можда им је 
Библиотека била атрактивна због неке моје комуникативности, неко ко је професор 
књижевности у младости радио као новинар, увек разуме новинаре. Они су мени били 
потребни, не због личне афирмације, већ да се скрене пажња Паланчана, пре свега деце и 
младих, стално сам се обраћала њима, да се добије нека донаторска чланарина, да се више људи 
учлани, да почну да долазе у ову кућу, а не да говоре више о њој, као што ми је једном 
приликом једна жена рекла: „Знаш, ја када уђем у ову кућу, ја све мислим да се ради о некој 
старој госпођи јако болесној“. То ме чак није ни увредило, него сам се све време трудила да то 
буде јако другачије, иако је то шминка, испод тога није стајао темељ, није било основа, ако 
књиге нису укоричене, ако немамо полице, али је и та шминка нешто значила. Никад нисам 
одбијала када ме позову, увек сам размишљала на један исти начин, да ће то неко да чује и 
види. А трудила сам се да анимирам и друге запослене, који већ 20-30 година раде у 
Библиотеци, и да се и они појаве у медијима, да сви буду укључени. 
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3. Разлог постојања? Мисија? 
 

Мисија је јако незгодна реч... Јако је незгодно на једном таквом месту, ти си 
руководилац, са релативно малом платом, у установи која је нити богата нити је много битна у 
том граду, и ти сад као имаш мисију. Може да дође до психолошки необичног сплета 
околности, прво за ту личност и до једног предимензионирања читавог посла, читаве ситуације. 
Када су мене сменили, због политичких игара, знала сам да је то штета за Библиотеку и да је 
могао да дође неко ко је много бољи од мене, али сам све време размишљала зашто сам ја 
толико енергије потрошила за те две године. Ја сам заиста волела Библиотеку и када је све 
прошло, нико ме није понижавао, нападао, угрожавао радно место библиотекара које одговара 
мојој стручној спреми, вређао, што не мора да значи да ја нисам била лично погођена. На крају 
крајева тај мандат законски траје четири године. Али сам све време размишљала да ли сам ја 
можда неке друге битне ствари у животу пропустила, и да ли ја нисам предимензионирала 
Библиотеку, јер пре мене, и чинило ми се после мене, то је прилично патетично размишљање, 
она ће остати запарложена. Сигурна сам да је било људи попут мене који су покушавали да ту 
нешто ураде са пуно страсти, извуку. Било је младих људи са завршеним Филолошким 
факултетом који су остајали овде по шест месеци, било је свршених библиотекара. То је кадар 
за којим и Народна библиотека Србије осећа потребу за тим кадром, ми смо успели да 
избацимо такав кадар. Не ја, да сам још увек у тој позицији, ја бих је врло радо вратила, да је 
она то хтела, али зашто се то догодило да неко такав оде. Зашто се може догодити да и ја сутра 
одем. То говори о стручном снижавању сваког могућег нивоа рада Библиотеке, хтели ми то да 
признамо или не. 

Мисија је за мене подизање све време стручног нивоа, вредности када је књига у 
питању и када је библиотекарство у питању, културе, општења и образовног нивоа и стручног, 
професионализма и образовања радника. Све се вртело око струке која није само 
библиотекарство, него књига уопште, књига међу нашим корисницима. Имам утисак да ми је 
то било најважније, јер када сам недавно разговарала са новом директорком, и када сам 
објективно посматрала неку своју мисију и њену, схватила сам да она размишља само о 
материјалној страни. Имамо ли врата – немамо врата, имамо ли решетке – немамо решетке, 
како да дођемо то тих пара, како да дођемо до грађевинске дозволе за поткровље. Јесам о томе 
размишљала, трудила сам се да будем упућена, али мени је било то на неком другом месту. 
Мени је књига била на првом месту и професионализам. Ако смо ми урадили књигу, ако смо 
издавачи, ако смо конкурс организовали, да то буде заиста нешто што књижевно вреди. Не 
само ако је неко Паланчанин, ми ћемо стати иза њега и штампати му књигу. Него заиста то 
подизање вредности када је књига у питању и када је библиотекарство у питању. 
 
4. Жељена достигнућа? Циљеви рада? 
 

Жељена достигнућа су увек били узори, виђени узори. Ако је неко као студент био увек 
члан три-четири библиотеке, ако је неко сарађивао са панчевачком, младеновачком, 
смедеревском библиотеком која броји 7.000 чланова – то су за мене били узори, не говорим о 
Библиотеци града Београда и Народној библиотекци Србије, то су републичке библиотеке. 
Смедеревци су били узор за мене, када они уведу COBISS, и ми ћемо за њима. Да библиотека 
буде окречена, чиста, опремљена, програми, да се подигне ниво читалачке публике. 
 
Планирање програма и пројеката 
 
5. Опис рада? Организациона и програмска структура (одељења/секције, садржај и врсте 
програма)? 
 

У Библиотеци постоје следеће организационе јединице које су регулисане Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места: 

8. Завичајни фонд и научно одељење; 
9. Одељење књижевности за децу; 
10. Одељење књижевности за одрасле; 
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11. Одељење периодике са читаоницом; 
12. Књижара; 
13. Општи послови; 
14. Интернет читаоница; 
15. Издавачка делатност. 
 
У поменутом Правилнику, радом Библиотеке руководи директор. Радом Оргaнизационих 

јединица руководи организатор послова, тј. шеф, који је за свој рад, и рад Организационе 
целине којом руководи, одговоран директору. 

Органи управе су: Управни одбор (броји укупно 3 члана, 2 члана су представници 
Оснивача, а 1 је представник Библиотеке), Надзорни одбор (као у Управно одбору, 2 члана су 
представници Оснивача, а 1 је представник запослених у Библиотеци), и Директор, а Статутом 
су дефинисана њихова права и обавезе, тј. опис послова које обављају. 
 
6. Ко доноси одлуке у вези програма и пројеката? На основу којих критеријума? 
 

Можда не бих била толико самостална у доношењу одлука да је неко желео да учествује 
у томе. Сваки пут сам се консултовала, свачију идеју бих прихватила, углавном је једна млада 
библиотекарка Мирјана, имала много идеја, које нисам све прихватала, неке сам одбацивала, 
неке прилагођавала, неке сам прихватала, неке које сам прихватала нису успевале, многе сам 
сама предлагала - наслови изложба, конкурс је био моја идеја за прву књигу. Нарочтио ме је 
струка занимала. Оно што не знам звала сам најстарије колеге које имају много година стажа, 
јер сам сматрала да од њих могу највише да научим, и отворено ја то кажем. Када је била у 
питању та креативност, мислим да сам била релативно самостална, ето уз Мирину велику 
помоћ. 

Основни критеријум је био атрактивност и вредност програма. Да ли то нашу публику 
може да заинтересује, да ли ћемо имати десеторо обавезних посетилаца свих културних 
манифестација у Паланци, или ћемо имати педесеторо људи који су чули у медијима па их је 
заинтересовало. Радили смо на некој врсти омасовљења, значи да што више имамо публике. То 
је био први критеријум. Материјални критеријум је био на последњом месту. Тек кад видимо да 
баш не можемо нешто да реализујемо, онда одустанемо. Други критеријум је био простор и он 
нам је правио највише проблема у организовању свих манифестација. Ми смо са свима лепо 
сарађивали, јер сарађивати значи давати и примати. Библиотека нема своју салу, можда ће је 
једног дана имати када то поткровље буде завршено. Директор позоришта је увек излазио у 
сусрет, такође директор Гимназије никада није одбио свечану салу Гимназије, руководилац 
КУД-а „Абрашевић“ је такође излазио у сусрет, Музеј и Модерна галерија Музеја. 

Трећи критеријум је био материјалне природе. Пред крај свог мандата, ја сам одлучила 
да сва средства од сопствених прихода, од чланарине, издаваштва чувам за неке ретке 
књижевне манифестације. Нека их буде две или пет у току године, али ето, да платим хонорар 
познатом писцу. 
 

- Да ли имате урађен стратешки план, ако не, да ли размишљате о његовој изради? 
 

Било је покушаја. Наиме, једна девојка је долазила овде у Библиотеку јер је требало да 
за испит уради стратешки план неке институције, па је она одабрала Библиотеку. У суштини, 
врло мало смо она и ја радиле на томе. Тражила је од мене да напишем нешто кратко, неке своје 
идеје, циљеве у тезама и ја сам то написала. Имам утисак да је било јако површно, она је рекла 
да је то довољно. Рекла ми је да ће ми то донети када заврши, али ми то после нисмо добили. 
То што је она урадила, сасвим сигурно се заснива на ономе што сам ја рекла. 
 

- Шта видите као препреке у томе? 
 

Ја нисам сигурна да знам да направим стратешки план. Прошло је неко време од када је 
то она урадила, изгубило се нешто што се зове актуелност, ход, у право време и на правом 
месту. Али, ништа се није променило у тој некој способности да те неко научи како то изгледа 
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као форма. Мора бити један директор способан да напише стратешки план, па нека је само 
шест-седам месеци у тој установи, јер он мора да има визију, не бих рекла мисију, него визију. 
Сви планови су остали, и акције, али нико није дужан да се тога придржава када поседује 
потпис. 
 
7. Како се социо-политичке промене одражавају на организацију рада, програме и пројекте? 
 

Драстично. За неколико месеци све може да се промени на боље или на горе. Кадар, 
костур кадра се код нас потпуно променио, чак и задужења и радна места. Значи људи који су 
годинама радили један посао, стучни су и навикли на тај посао, сада одједном раде нешто 
друго, мислим да то није добро. Вероватно се то дешава и у другим градовима и у другим 
установама општинског типа. Што је ниво власти виши, што је ниво ингеренција виши, то се 
мање дешава. Што је нижи, што је интересовање за културу мање, а интересовање за политику 
и функције веће. Мислим да је тога мање у институцијама републичког нивоа. 
 
8. Како се програми и пројекти уклапају у националну културну политику? 
 

Ја не знам да је она уопште дефинисана. 
 
9. Како се програми и пројекти уклапају у општинску културну политику? 
 

Мислим да на сваком нивоу власти постоји у почетку потпуно недефинисана политика, 
али увек у тој власти постоји неко ко је задужен да о томе води рачуна, да усмерава, мисилим 
да се ради о усмеравању. Она политика коју називамо високом, политика која влада једном 
државом, има своје националне интересе, стратешке, привредне, па има и културне. 90-те 
године су биле године конзервативизма у односу на 70-те и 80-те. У то време било је више 
слободе, културне размене, примање утицаја из других земаља, других центара, толеранције и 
колико су нека тада најновија достигнућа из свих области брзо долазила код нас. Данас мислим 
да има филтера, врло јак филтер, ако он постоји тамо негде у Београду, постоји и у читавој 
Србији и Црној Гори, па тако и у Паланци. 

Постоје људи који усмеравају, филтрирају, нешто подстичу, гурају, а нешто потискују. 
Она власт је то мање радила, а ова ради више, можда је то мој лични утисак. Можда је то 
питање неинтересовања за Библиотеку, ту се уопште не ради о некој репресији, забрани, 
нефинансирању, него о мањку интересовања за Библиотеку као културну институцију, јер оне 
друге рецимо више интересују општинску власт, па самим тим више и добијају. Ако избор 
људи који су на власти руководећег кадра и одређеног утицаја који се врши преко Управног 
одбора, и не само тако, може и лично, телефонским позивом и другим средствима, ако његов 
уплив у једну институцију, или неких његових људи буде тако велики да се поломи кичма те 
институције, оно што је био имиџ те институције, онда може да буде јако велики. Сам директор 
практично не може много да ни много побољша ситуацију, а не може пуно ни да је поквари, 
али људи око њега (који су га поставили) показују свој утицај, ради се о интеракцији. 

Сваки директор сваке године мора да направи план рада, онда вероватно ко је задужен 
за културу или сам председник општине мора некоме да преда план рада који се односи на све 
сегменте у тој општини. Мислим да председник општине вероватно зависи од републичке 
власти. Не само од прилива средстава, већ и његова опредељења зависе од републичке власти. 
Министар културе је врло моћна личност и ако он неког или нешто фаворизује нпр. писца, 
књигу, онда ће и председник општине пожелети баш тог писца у граду, не зато што му је то 
диктирано, већ ако министар просвете каже нпр. да су екскурзије велика пљачка за родитеље, 
он ће сасвим сигурно реаговати као председник општине, позваће директоре школа на одређена 
преслишавања, желеће да види рачуне, са којим агенцијама се радило, па колики је био рабат, 
колике дневнице су добили професори, итд. Тако да мислим да се ради о једном јаком утицају. 
Да ли има негде и антагонизма, има, наша општинска власт је таква да повлађује републичкој 
власти, чак мислим да својим саставом одговарају републичкој власти. 
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10. Да ли мислите да активно учествујете у креирању културне политике општине? 
 

Наметала сам се, трудила сам се, често сам се осећала запостављеном. Мислим да се 
није радило о неком личном односу према мени, него према тој установи. Једном кад је долазио 
Министар културе, обишао је све установе културе, али не и библиотеку, и ја сам отворено 
рекла на седници Извршног одбора да сам јако увређена као човек, као неко ко се бави књигом, 
а друго као директор ове установе. Одговор сам добила да их је било срамота да Министра 
одведу у Библиотеку. Значи опет се радило о запостављању Установе у којој сам ја била 
директор. Тако да сам се ја трудила кад год је требало урадити планове за неке манифестације 
да прва то напишем, да људи на одређени начин прихвате, а дешавало се да поздраве, на неки 
начин смо сарађивали, па сам и могла да учествујем у креирању. Моје идеје су биле прихваћене 
и осећала сам се прихваћеном. Али, можда је то било зато што сам ја кратко била директор. 
Вероватно би се однос променио, јер се он сваког дана мењао. Човек треба да се докаже у 
неком послу да би људи имали позитивно мишљење о његовом раду. У почетку је ту било 
занемаривања, ниподаштавања, ко зна чега већ, можда и неке врсте мушког шовинизма који 
постоји код нас Балканаца у свакој врсти посла. 
 
11. Како се ваши програми и пројекти уклапају у културну и туристичку понуду општине? 
 

Да је мало више новца уложено, за шминку, преправљање, парно грејање, добро, фасада 
је урађена, кречење, набавку нових полица, да се уреде на неком одређеном старом стилу, 
могли бисмо да будемо атрактивни, да смо добили атрактивниjи простор за наше старе књиге, 
јер ми имамо књиге из 20-тих година XIX века, значи, могли би и ми да будемо део туристичке 
понуде. Та туристичка понуда вероватно није до краја дефинисана. Слушала сам нешто о томе 
на састанцима, трудили су се неки руководиоци општинске туристичке организације и заиста 
имали идеје и жеље. Да ли нису имали способности, колико видим стално их смењују, ништа се 
не дешава, ми и даље нисмо атрактивни за екскурзије, немамо ни капацитете. Многа места су 
захваљујући тим екскурзијама видели многи ђаци чак и она места која имају мање да покажу 
него што је Паланка, али просто, као да људима није било стало до тога, тако да и оно што смо 
имали највредније, природно богатство бања, и то су успели да упропасте, а шта тек да кажем 
за културне институције. 
 
12. Чиме се разликују од других сличних програма и пројеката? 
 

Не мислим да су се разликовали, по квалитету не, разликовали су се само садржајно, 
онолико колико се у креативности разликују људи сличних интересовања, образовања. Једног 
истог писца трудиће се својој читалачкој публици, два различита директора или организатора 
програма, да представе на различит начин. 
 
13. На основу којих критериијума процењујете њихов квалитет? 
 

Актуелност, модерност, мени је то било јако битно, да је нешто ново у Паланци. 
 
14. Да ли размишљате о промени програмске политике? Да ли сте спровели неко 
истраживање о резултатима ваших програма и пројеката? 
 

Да, размишљали смо. Основали смо хор Библиотеке, али те девојке просто нису имале 
услова, и девојка која је водила хор је отишла у Ниш да студира. Основали смо и Клуб 
књижевности и уметности. Хтели смо да оснујемо и школу креативног писања. То је била моја 
жеља кад сам дошла у Библиотеку. Имати кадар који ће привући децу, како, направити неки 
мали дечји часопис... Могли смо, уствари планирали смо, да се удружимо са глумцима, 
спикерима, који су нам иначе чинили услуге, да се чита проза и поезија, не драма, не 
позориште, да не бисмо улазили у њихов посао, нека они окупљају децу за свој рачун, да се код 
нас направи нека врста поетског позоришта, опет је проблем био простор, како да децу 
доведемо у ледену читаоницу, све време смо имали те неке материјално-организационе 
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проблеме. Била је у плану и школа страних језика, с обзиром на то да смо имали смо 
полустручан кадар, и неког стручног смо могли да ангажујемо. 

Нисмо имали времена за неко истраживање. Али постојало је ослушкивање. 
 
Административна, управна и законодавна структура 
 
15. Којим актима је регулисана управна структура (анализирати период од 2000-2005)? 
Колико се директора/председника/секретара променило у том периоду? 
 

То су Акт о систематизацији радних места и Статут. Библиотека је најпре била у 
саставу Центра за културу на чијем челу је био директор. Када се издвојила из Центра званично 
од априла 2003. године, ја сам била директор до мог разрешења на крају 2004. година, а после 
мене је дошла садашња директорка. 
 
16. Број запослених? Кадровска политика? Има ли довољно запослених (посматрати период од 
2000-2005)? 

 
Званично нас је било 13. Онда смо примили радника који је био четрнаести. Једна 

радница је била била на породиљском боловању, а један радник на тзв.- СИЗ-овском боловању 
пред инвалидску пензију. Финансијски нас је било 12 на буџету, а можда је неплански примљен 
тај један радник. Нисам знала да је толико крхког здравља. Да није тако било, он би сигурно 
био у издаваштву потребан. Јесте да је било истинских ургенција за њега од стране 
председника општине. Председник Управног одбора и ја смо се шест месеци опирали. На свим 
извештајима и плановима, ја сам писала да нама треба искључиво библиотекар са завшеним 
Филолошким факултетом, а може да буде и професор књижевности. Да, ја сам сматрала да нам 
је потребан још један радник и тражила тог радника и плату за њега. Нису ми одобравали и 
говорили су ми да нема пара и да сачекам, да неко оде у пензију са вишом школом и са 
средњом, па ћу онда моћи да побољшам свој кадар, онда ћу имати још једног са факултетом. 
 
17. Да ли се ангажују спољни сарадници? Којим поводом и како? 
 

Да и сви су радили волонтерски. Поводом тих наших манифестација. Жирирали су, 
певали на нашим књижевним вечерима, водили програм, возили писце. А затим спољни 
сарадници су нам биле и штампарије које смо ангажовали и које смо плаћали, ми смо углавном 
штампали билтен. 
 
18. Какав је образовни профил запослених и како се запошљавају? 
 

Дакле, број запослених званично је био 14, а што се тиче образовне структуре 
запослених, то је изгледало овако: 2 радника са 7. степеном стручне спреме, 3 радника са 6. 
степеном, 7 радника са 4. степеном, 1 радник са 3. степеном и 1 радник са 2. степеном стручне 
спреме. Тај податак наћи ћете и у извештају за 2004. дакле непосредно пре мог одласка. 

У моје време се примао нови радник. Расписао се конкурс, све је било званично, 
малтене се нацрта ко је тај човек, и онда се све ради по закону. Ништа ту директор не уради ван 
закона. Ништа то није ново. 
 
19. Да ли сматрате да је перманентно стручно образовање кадрова могуће и потребно? 
 

Наравно да је неопходно. По закону, осим мене, која сам била директор, за мене није 
био обавезан стручни испит. То не постоји ни у једној другој струци и ни у једном другом 
закону, осим у Закону о библиотечкој делатности, можда зато што никада не би могао да се 
нађе директор за једну општинску, па чак и једну библиотеку регионалног типа, да се као услов 
за конкурс стави стручни испит из библиотекарства. Три раднице су морале по закону, за време 
мог мандата, да полажу стручни испите. Једна за вишег књижничара, и једна са факултетом за 
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библиотекара. Трећа га није положила, тако да јој је крајњи рок пролеће 2005. да мора да 
положи, јер по сили закона следио јој је отказ. 

Ишли смо на семинаре редовно, онолико колико су нас позивали. Морам да признам да 
је ту било велике дискриминације. Велике, богате библиотеке којима Република даје свој део 
колача, то су регионалне библиотеке, они су ишли на семинаре по три дана, а ми, директори и 
библиотекари из општинских, на један дан у Народну библиотеку Србије, и Панчево у њихову 
прелепу библиотеку. 

Усавршавање је било стално у плану. Требало је да буде семинар за COBISS. То захтева 
јако добре компјутере, који су тек сада добијени, и чланарину од 44 евра месечно. Колико сам 
схватила то неће плаћати библиотеке, него општина, која треба и да гарантује да ће библиотека 
ући у тај централни мрежни библиотечки систем на територији читаве земље. Значи 
председник општине својим потписом гарантује да ће плаћати ту чланарину, то је монопол. Тај 
COBISS систем је потпуно монополистички, и захтева бар два образована библиотекара. Цена 
за COBISS семинар није мала, али шта ће вам тај семинар ако имате потписан уговор. Ми смо 
то стално стављали у финансијски план, за 2004 и за 2005. јер сам ја правила финансијки план 
за 2005. и просто средстава нема. Па сам се све надала да ће то бити остварено 2006., јер 
Смедеревци су се већ прикључили, а кад се прикључе они и Плањани, онда ћемо и ми преко 
њих некако. Дакле, то усавршавање је било стално у плану. 
 
Финансијска структура 
 
20. Који су ваши финансијски извори: екстерни, интерни (сваки извор у %)? 
 

Када су програми у питању, кад су књиге у питању, то је чега се сећам, половина новца 
је било наша, од чланарине, а половина из средстава из буџета. Тако да књиге које су се 
набављале/куповале су плаћене половином из наших прихода и половином из буџета Општине, 
успевали смо то да прогурамо. Чини ми се да је све било пола-пола. Успевали смо и неку 
полицу да добијемо, прогурамо, и поред тога су плаћали, истина нередовно, оно што се зове 
материјално одржавање установе, грејање, струја, вода, смеће, осигурање радника. 

 
21. Да ли су се извори мењали током последњих 5 година или су константни? 
 

Били су константни. 
 
22. Да ли се програми прилагођавају расположивим средствима или обрнуто? 
 

Прво је била важна идеја, материјална страна није била толико битна. Значи ми морамо 
да идемо на Сајам, тако смо одлучили, чак и ако ове спорне године, говорим о 2004. када је 
дошло до смене власти, ми не знамо код кога је новац. Чак и ако не добијемо новац, ми ћемо 
ићи на Сајам књига, узећемо предрачуне и кад се они потпуно консолидују, успећемо то да 
наплатимо. И нова власт је рекла: „у реду, биће новца за Сајам, то је планирано, али уместо 
100.000 колико сте Ви Биљана тражили, биће 60.000“, што је јако бедно, јер су књиге у 
међувремену поскупеле. 
 
23. Да ли имате алтернативне изворе финансирања (комерцијалне услуге и активности-
издавање простора)? 
 

Наше комерцијалне услуге биле су везане за издавачко-графичку делатност, значи 
израда семинарских, матурских, дипломских, радова са лектуром, коректуром, фасциклама, 
коричењем, затим комплетна припрема сваке књиге за штампу, стручно обрађена, а ми смо на 
то плаћали порез уредно, ПДВ. 
 
24. Како и где тражите спонзоре? Шта им нудите за узврат? 
 

То о спонзорима сам већ поменула на почетку. 
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25. Да ли послујете са дефицитом? Да ли се дефицит покрива из државног буџета или из 
других извора? 
 

Не. 
 
26. Да ли сматрате да је нормално да култура послује са дефицитом? Како се то може 
избећи? 
 

Мислим да није нормално. 
 
27. Да ли можете да остварите већи самостални приход? Политика цена: 
улазница/чланарине/претплате? 
 

Уопште нисам јурила за спонзорима можда због те количине поноса, једном те 
извређају, други пут исто, па онда кажеш, можемо ми да зарадимо. Ако имамо више чланова, 
већ смо више зарадили. Спустићемо цену штампе, компјутерске обраде текста, бићемо 
конкурентни, бићемо најјефтинији у граду. Свашта ми је падало на памет. 

Што се тиче цена чланарина, давали смо попусте нпр. постојале су групне чланарине. 
Ако се учлани њих десеторо било да је то група из комшилука, ученици једног одељења, 
политичке странке, радници једне фирме, добијали су 50% попуста. 23. априла је увек било 
такође 50% попуста због Међународног дана књиге, 6. априла због Међународног дана дечије 
књиге. Једне године је био летњи попуст за годишњи одмор када смо и највише чланова 
добили. Прошле, 2004. године смо поводом Фестивала образовања одраслих 27. септембра. 
Значи вежемо за неку манифестацију или кад се приближи месец књиге, а да је блиско 
септембру, због ђака, онда спустимо 50% до краја године. На крају, у децембру то се сведе на 
100 динара месечна чланарина са 50% попуста. Имали смо и месечну чланарину, имали смо и 
ретке примере праве донаторске чланарине од неких наших јако добрих и паметних људи. 
 
28. Да ли мислите да ваша установа може остварити профит и како? 
 

Значи та школа страних језика и креативна школа писање могли су да буду 
комерцијални. Јер ако родитељ 500-600 динара месечно за дете да би тренирало фудбал или 
карате, зашто не би дао 500 динара месечно за креативну школу писања или нашу школу 
немачког и енглеског језика. Имали бисмо пуно право да то наплатимо. Можда би проблем био 
како бисмо у том случају платили порез, али ако имаш стручни кадар, ти све то имаш право да 
организујеш. Значи, опет је био проблем простор. 

 
29. Да ли имате у виду нове финансијске изворе? 
 

Да, имали смо. Малочас сам то поменула. 
 
30. Колико ваша установа има врста пореза на доходак у култури? Колико има врста пореза и 
доприноса на личне дохотке које плаћају сви запослени/самостални уметници и сарадници? 

 
Као и сви остали, ми нисмо изузетак. 

 
Корисници - публика – чланство 
(општи део) 
 
31. Који су ваши програми и пројекти намењени публици, а који другим корисницима? 
 

Који су други корисници, ако нису сви читалачка публика. Хор Библиотеке, Клуб 
књижевности и уметности, изложбе књига, све је то намењено нашој читалачкој публици коју 
занима уметност уопште. 
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32. Која је ваша циљна група? Како долазите до ње? 
 

Деца су ми увек била слаба тачка, један од начина да дођемо до њих би биле управо те 
креативне радионице, школа писања, школа поезије, итд. Оно о чему сам малочас говорила. 
 
33. Колико су ваши корисници лојални? Да ли редовно користе ваше програме/пројекте/услуге? 
 

Били су много лојални. Има овде читалаца и чланова који су 30, 40 и 50 година чланови. 
Било је овде ситуација страшних, и грађевинских радова, бомбардовања, мишева који су 
шетали, зидова који су се рушили, лавора који су се подметали кад је падала киша, значи 
сасвим сигурно да су лојални. 
 
34. Шта предузимате да би корисници били лојални? Да ли сте ви лојални њима? 
 

Не знам. Ради се о некој далекој прошлости. Значи има људи од 70 и 80 година, који су 
чланови по 50 година. 
 
35. Како долазите до нових корисника? 
 

Преко медија, разним поклонима, нпр. за Светог Саву или ако је дан неке школе и ако 
нас позову, поклонимо књиге или најбољим рецитаторима, па смо организовали попусте, па 
велики пакет књига за ону школу која буде имала највише нових чланова 50% попуста, па смо 
урадили велики плакат у боји, за који смо настојали да буде актрактиван, који смо после лепили 
по школама, па смо секретар и ја ишли по школама, али имам утисак да директори нису 
довољно анимирали своје просветне раднике да ту нашу акцију помогну. Нама је та акција 
пропала, ја сам то јавно рекла на радију. Имали смо и акцију, потписан уговор са директором 
биоскопа, да наши чланови иамју 50% попуста на биоскопске улазнице које се купе код нас. 
 
36. Како су се број и структура публике/корисника/чланова мењали током последњих 5 година? 
 

/ 
 
Маркетинг и ПР 
 
37. Да ли имате маркетинг план и стратегију? Да ли ангажујете агенције или имате своју 
службу? 
 

Мислим да је ово претходно речено била врста маркетинг стратегије која је била јасно 
дефинисана. Проблем је био у томе што је неко ко је годинама радио у школи управо са том 
популацијом, и зна шта је држава у 90-тим урадила смањивањем програма за домаћу лектиру. 
Било је то просто понижавање једног предмета. Од 1989. када сам ја почела да радим у 
просвети, тада је била једна књига за сваки месец, значи 9 или 10. Када сам отишла из просвете, 
у шестом разреду Основне школе, три књиге су биле на списку за домаћу лектиру. Кад год се 
растерећивао школски програм, не знам шта су повећавали, а смањивали су број књига за 
домаћу лектиру. Некада су деца имала 25 књига годишње. Била су у узрасту када највише мора 
да се чита, и у време компјутерских игрица, видео клубова... 

Имали смо стратегију, али управо су са том популацијом неуспеси били највећи, као да 
је ту већ нешто неповратно изгубљено. Знам да има деце који су чак солидни ђаци, који ће у 
тренутку искрености да кажу да су понекад прочитали књигу. Има деце која до десете-
дванаесте године нису прочитала књигу. 
 
38. Од ког времена користите маркетинг стратегију? Који су основни елементи те 
стратегије и како су се мењали током последњих 5 година? Да ли су резултати видљиви? 
 

/ 
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39. Које форме маркетинга примењујете (постери, лифлети, видео, спотови, комерцијални 
огласи...)? 
 

Имали смо спот и постере. Билтен који је почео да излази од Ускрса 2003. године који 
смо делили по школама, фирмама, читаоцима који дођу код нас, носили у књижаре. 
 
40. Како сте промовисали ваш последњи пројекат? 
 

Сваки пројекат се осмисли тако да се сатница и календар не смеју променити. Тек када 
се све уговори, позивају се медији, онда се замоле да ту најаву пуштају иза реклама, када су 
обавештења, и стварно су пуштали, и наше конкурсе и обавештења о попусту, о изложбама које 
смо организовали. Један оде у радио, други на телевизију, плакати се лепе по граду, шаљу се 
позивнице. Те позивнице су нам била слаба тачка, јер није имао ко да их носи. Модерна 
галерија то боље ради од нас. Видим да су неки навикли на позивнице, али ако кажемо да је 
улаз слободан, онда то значи да су сви позвани, нико не треба да се вређа што није добио лично 
позивницу. 
 
41. Који проценат буџета се троши на маркетинг? 
 

Ниједан. Једном смо платили упола цене оглас на ТВ „Девић“, и можда два-три пута, 
оно што ми не можемо да радимо, на фином картону, постере у боји за књижевне вечери, али 
смо обично радили десетак таквих, а остало на обичном папиру. Платили смо једну плакету 
коју смо доделили Вери Јањић, али то је све било ситно. 
 
42. Која је политика цена? Повластице? Да ли самостално формирате цене 
улазница/чланарине/претплате? 
 

Самостално смо формирали цене улазница. Није нам се мешала Скупштина. Управни 
одбор је одлучивао о томе, то се радило у децембру месецу. Кад сам ја дошла, а званично је то 
било 1. априла 2003. увелико је била већ нова цена чланарине, али Управни одбор је далеко пре 
мене већ дошао, а други пут када сам имала прилике да утичем, нисам баш много утицала, ја 
сам била против повећања, сви су били за незнатно повећање цена чланарина. Али зато, крајем 
2004. године, када још нисам знала да ћу бити смењена, успела сам да утичем, у смислу да се 
цена чланарина не повећа. Тако се Скупштина уопште није мешала, није то вода, просто њих то 
не занима, али их финансијски извештаји занима до најситнијих детаља, они контролишу, чак и 
рачун сопствених прихода. 
 
43. Да ли имате изграђен корпоративни идентитет (лого, слоган, боја)? 
 

Не. То нисмо стигли да урадимо. Једино се на печату налази књига и 1869. година 
оснивања. Жао ми је што то нисмо стигли да урадимо. 
 
44. Да ли имате мејлинг листу? Које је структуре? 
 

Имали смо мејлинг адресу и мислим да је Мира нешто слала преко Интернета. Не могу 
да се сетим како иде та наша адреса. 
 
45. Како комуницирате са медијима? 
 

Телефон, укључивања у програм, писана саопштења која се или пошаљу факсом или 
однесу лично, и највише наше гостовање у медијским кућама, или њихов долазак код нас. Нпр. 
свечани пријем ђака првака, бесплатно учлањење, што је било јако интересантно, сви су то 
хтели да пропрате. 
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46. Имате ли интернет презентацију? 
 

У то време нисмо имали, али је билио у плану. То се мислим сада и остварило. 
 
Сарадња и размена 
 
47. Да ли сарађујете са домаћим и иностраним установама различитог типа од ваше? Са 
којим? На којим пројектима? Ко је иницијатор сарадње? 
 

Штампари, издавачи. 
 
48. Да ли радите копродукције на националном и међународном нивоу? Примери? 
 

Не. 
 
49. Да ли сте развијали сарадњу и размену са сличним установама на националном и 
међународном нивоу? Примери? Ко је био иницијатор сарадње и размене? 
 

За сваку књигу која треба да се изда се иде у Библиотеку Србије, да се преда рукопис, 
да би књига била легална. 
 
50. Да ли сте члан неког европског нетворка? Који је разлог за то? 
 

Покушавали смо. Стигла нам је преко Интернета понуда European City Guide-a за 
учлањење. Ми смо хтели да се учланимо у регистар културних институција, али се на крају 
испоставило да је годишња чланарина 980 евра, наравно да смо одустали. Не знам да ли је то 
била нека превара. 
 
51. Како видите вашу установу у европском културном контексту? 
 

Управо овај покушај да се учланимо у регистар европских културних институција 
показује да смо осећали да тамо припадамо. 
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Прилог 3. 

Интервју са Винком Лазовић, директорком Народног музеја у Смедеревској Паланци 
 
 
септембар, 2005. 
Смед. Паланка 
 
 
Мисија и циљеви 
 
1. Дефинисати профил установе (шта је уметничка и културна оријентација) 
 

Народни музеј у Смед. Паланци је регионални музеј комплексног типа. Закон о заштити 
културних добара дефинише делатност Музеја. Дакле, то је установа која се бави 
истраживањем, сакупљањем, систематизацијом, и чувањем, презентацијом и заштитом 
културних добара. Музеј тежи да превазиђе ограничења која намећу постојећи закон – заштита 
покретних и непокретних културних добара, већ се бави заштитом и презентацијом ширег 
појма баштине – материјална и нематеријална култура, што и стоји у предлогу новог закона о 
заштити културних добара. 
 
2. Филозофија установе (однос према култури и уметности - елитна и масовна култура, 
индустрија културе, културни туризам и сл, однос према приватизацији културе, плурализму 
финансирања, став према публици, члановима и корисницима; однос према заједници - учешће 
на фестивалима, изложбама и другим програмима заједнице, сарадња са образовним и другим 
институцијама, однос са спонзорима и донаторима; однос према државној, градској и 
покрајинској власти; однос према другим сличним и различитим установама, удружењима, 
масовним медијима) 
 

Народни музеј у Смед. Паланци као самостална установа постоји тек неколико година и 
на жалост нема јасну филозофију. Међутим, постоје нека јасна усмерења на основу којих Музеј 
формира своју политику. Да би се она реализовала мора да се укључи у савремене токове 
друштвеног развоја. Музеј не жели да буде стереотипни, елитистички храм културе, већ да буде 
отворен према широј јавности. Планирамо да се активно укључимо у пројекте који се тичу 
културне индустрије и културног туризма. Такође, Музеј је спреман да дочека то будуће време 
у које ме неминовна приватизација и плуразам финансирања. Музеј чини велике напоре да се 
повећа број сталних корисника и да се публика прошири. Циљ нам је да се музејски фондови, 
који су због реконструкције музејских зграда дуго били заборављени, поново и на прави начин 
презентују ужој и широј јавности. 

Раде се истраживања, анализе и проучавање циљних група и на основу тих 
статистичких података и прорачуна израђујемо одређену стратегију којом желимо да 
привучемо кориснике. 

Поред гостујућих изложби, и изложби из нашег фонда, организујемо и предавања, 
концерте, презентације, промоције, радионице. 

Публика и корисници су приоритет у прављењу имиџа Музеја на коме ми радимо. 
Са образовним и другим институцијама тог типа имамо одличну сарадњу. Пројекте израђује 
музејски педагог који организује радионице. Резултат тих активности су и реализација два 
пројекта „Фотографија музејске стварности“ и „Наслеђе кроз мој објектив“, као и низ догађаја 
поводом светског дана музеја. Нарочито добру сарадњу остварујемо са локалним медијима и то 
је потпуно разрађена стратегија комуницирања и односа са медијима. 

Што се тиче манифестација на општинском нивоу, учествујемо у готово свим 
културним активностима како у граду, тако и у селима (нпр. 200. година I српског устанка у 
Паланци, Погачијада у селу Азања, Главашеви дани у селу Глибовац). Сарађујемо и са 
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невладиним организацијама, туристичком организацијом и са свим културним установама у 
граду. 
 
3. Разлог постојања?Мисија? 
 

Дефинисање мисије је један од основних задатака стратешког плана Музеја. У 
основним цртама она би гласила да је Народни музеј у Смед. Паланци установа заштите 
културних добара на територији општина Смед. Паланка и Велика Плана. Музеј се бави 
заштитом нематеријалних и материјалних културних вредности, истраживањем и чувањем и 
проучавањем музејске грађе, као и њиховом презентацијом и промовисањем кроз просветно-
педагошки и галеријски рад. 
 
4. Жељена достигнућа? Циљеви рада? 
 

У некој идеалној варијанти, кроз, кроз 10-так година, желели бисмо да видимо Музеј 
као културни центар локалне заједнице, као важан информативно-едукативни и комуникациони 
медиј који је у интензивној интеракцији са публиком, затим као модерно конципирану, 
савремено опремљену културну институцију са јасно дефинисаном и препознатљивом 
политиком, институцију у којој се ствара културни идентитет града и у којој се спајају 
прошлост, садашњост и будућност. Дакле, као институцију која активно учествује у креирању 
културне политике града и ширег региона, која је део европске и светске културне баштине. 
 
Планирање програма и пројеката 
 
5. Опис рада? Организациона и програмска структура (одељења/секције, садржај и врсте 
програма)? 
 

Статутом Музеја, који је усклађен са Законом о радним односима, Законом о јавним 
службама и Законом о заштити културних добара, регулисан је правни положај, делатност, 
унутрашња организација, руковођење, управљање, начин одлучивања, остваривање права, 
обавеза и одговорности запослених и друга питања која су у вези рада Установе. Музеј има 
следеће органе управе: Управни одбор, Надзорни одбор и директор. Стручни органи Музеја су: 
Музејско веће, Уметнички савет и Издавачки савет и редакција. 

Правилником о систематизацији радних места, који је такође усклађен са Статутом 
Музеја и наведеним законима, утврђују се принципи на основу којих се заснива 
систематизација радних места, назив радних места, опис послова, потребан број извршилаца за 
обављање тих послова, посебни услови које радник треба да испуњава за обављање тих 
послова, радна места на којима се врши претходна провера радних способности, радна места на 
којима се може засновати радни однос са припавником. Рад Музеја одвија се преко 8 одељења: 

1. одељење археологије са збиркама праисторије, антике, средњег века и нумизматике; 
2. историјско одељење (у оквиру кога је завичајна збирка); 
3. одељење етнологије са збиркама керамике, текстила, метала и дрвета; 
4. одељење уметности са збиркама српског сликарства, легата Душана Мишковића, Олге 

Јанчић, Александра Луковића. Овом одељењу припадају и две Галерије – Галерија 
модерне уметности и Графичка галерија; 

5. одељења техничке заштите музејског материјала; 
6. одељење музејске документације; 
7. одељење пропагандно-педагошке делатности; 
8. одељење општих послова. 

 
6. Ко доноси одлуке у вези програма и пројеката? На основу којих критеријума? 
 

Предлоге везане за программе и пројекте, у оквиру плана за наредну годину, даје свако 
од набројаних одељења. Сви програми се обједињујуј и на састанцима Музејског већа, којима 
присуствују и сви запослени, расправља се о њима, праве компромиси, одређују приоритети, 
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усклађују са неким очекиваним средсвима из Општине и евентуалним сопственим приходима 
(донатори, спонозори, продаја улазница, продаја пропратног изложбеног материјала, издавање, 
простора). Што се тиче галерија, најпре предлоге дају организатори програма Галерија, затим 
Уметнички савет расправља о њима, затим Стручно веће. Директор уобличава програм и 
пројекте, прави листу приоритета на основу које се спроводи даља реализација програма, и 
прослеђује Управном одбору који усваја програме и пројекте, и на крају Општина, која на 
основу неких својих критеријума даје сагласност за реализацију програма. Општина обично 
одобри програм у целости, али средства која она предвиђа за Музеј нису усклађена са стварним 
потребама. Програми и пројекти се доносе и реализују на годишњем нивоу. Пре неколико 
година, за Министарство и Општину, израђивали смо петогодишње програме који су се 
реализовали на годишњем нивоу, али од увођења новог буџетског пословања (тзв. трезора), 
поново смо прешли на једногодишње планове и програме. 
 

- Да ли имате урађен стратешки план, ако не, да ли размишљате о његовој изради. Шта 
видите као препреке у томе? 

 
Стратешки план смо делимично урадили. 2003. године смо започели његову израду, 

колега Петар Декић је био задужен да води те састанке. међутим, после једно десетог састанка, 
он је отишао у војску. Урадили смо SWОТ анализу, одредили приоритете, дошли смо скоро до 
краја. Како је он отишао у војску, стало се са тим, а кад се вратио из војске, био је преоптерећен 
другим пословима. Тако да смо прекинули, што не значи да ћемо ускоро поново да започнемо 
кад се окупе сви запослени, пошто су многи на одморима, јер у стратешком планирању 
учествују сви запослени. 

Окупљање људи би била делимична препрека, али није само то у питању. Имамо и 
друге активности на којима смо доста ангажовани. Понедељком одржавамо редовне састанке 
свих запослених, па ћемо то искористити да наставимо са процесом стратешког планирања. 
Биће сигурно неких измена, јер нешто што је било у том тренутку проблем, смо решили, јавили 
су се неки други, па бисмо то изнова, изпочетка радили како треба. То што не постоји 
дефинисана културна политика на општинском нивоу, па и на националном нивоу, такође 
видимо као препреку. 
 
7. Како се социо-политичке промене одражавају на организацију рада, програме и пројекте? 
 

Социо-политичке промене се умногоме одражавају на организацију рада, нарочито 
после 2000. године. После тих промена се Музеј, на наше задовољство, одвојио из Центра за 
културу и постао самостална установа, и то је позитивно. Оно што је неповољно за нас је 
покушај утицаја на кадровску политику Музеја, а што зависи од структуре власти. 

Као корисник општинског буџета, Музеј је директно зависан од начина прикупљања и 
прилива средстава у општински буџет. Од количине тих средстава, која зависи од привредне и 
политичке ситуације, зависи и реализација музејских пројеката и промене се умногоме 
одражавају на организацију Музеја. Ми се трудимо да неке од тих ствари избегнемо и решимо, 
наравно колико је то у нашој моћи. Нажалост, на неке ствари не можемо да утичемо. 
 
8. Како се програми и пројекти уклапају у националну културну политику? 
 

На ово питање не могу да одговорим јер мислим да не постоји јасна национална 
културна политика. 
 
9. Како се програми и пројекти уклапају у општинску културну политику? 
 

Културна политика општине ни једном параметром није дефинисана. Она је спонтана, 
стихијска. Не постоји никаква стратегија културне политике. Ових дана, колико сам упозната, 
Општина је ангажовала агенцију која ће израдити стратешки план локалне заједнице. Ми се 
надамо да ћемо бити укључени у тај план јер ми желимо, а што је у оквиру наше филозофије, да 
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се истакнемо, наметнемо као један од незаоблизаних чинилаца у креирању културног живота 
града и ширег региона. 
 
10. Да ли мислите да активно учествујете у креирању културне политике општине? 
 

Да, томе тежимо. 
 
11. Како се ваши програми и пројекти уклапају у културну и туристичку понуду општине? 
 

Стратешки план Музеја предвиђа активно укључивање у ширу туристичку понуду. 
Неки музејски стручњаци су били на семинарима и обукама који обрађују ову тему и резултат 
тих сазнања је сарадња са туристичком организацијом града. За презентацију ове организације, 
на сајму у Београду, Музеј је израдио два каталога који су по речима представника ове 
организације, изазвала велику пажњу. Затим смо у сарадњи са овом туристичком 
организацијом, организовали презентацију на тему „Музеј као део туристичке понуде града“ 
која је одржана у Музеју. 

Сматрамо да смо незаобилазни за неку туристичку понуду, како града, тако и ширег 
региона, али то не зависи и искључиво од нас, већ од културне политике града. 
 
12. Чиме се разликују од других сличних програма и пројеката? 
 

Ја не могу то да кажем зато што нисам видела неке друге сличне, нпр. музеја, ми 
немамо увида у то. Ми радимо онако како ми сматрамо да треба, према нашим могућностима. 
Немамо ни план неког другог музеја па да правимо неко поређење. Знамо само информативно 
шта се дешава, тако да не могу баш да одговорим на ово питање. Веома је рано проценити 
квалитет јер смо тек започели сарадњу са туристичком организацијом. Дакле, тек смо се 
укључили у туристичку понуду. Осим тога не постоји јасна туристичка понуда на нивоу града. 
Ипак на основу истраживања и анализа које смо спровели, као и на основу броја посетилаца, 
закључили смо да смо се успешно укључили у туристичку понуду града. 
 
13. На основу којих критеријума процењујете њихов квалитет? 
 

Колега Петар Декић, који ради као музејски педагог, ради анкете са музејским 
корисницима, на основу којих прави анализе, које помажу да се види шта је добро, а шта није у 
нашим активностима. Трудимо се да ако нешто није добро коригујемо, да задовољимо 
посетиоце. 
 
14. Да ли размишљате о промени програмске политике? Да ли сте спровели неко 
истраживање о резултатима ваших програма и пројеката? 
 

Наравно, као што сам поменула Музеј је 2002. године почео да ради као самостална 
установа. До тада смо се уклапали у филозофију и политику Центра за културу који је имао 
потпуно другачију филозофију и политику која је била усклађена са циљевима ове 
организације. Дугогодишња политика Музеја у оквиру Центра за културу била је усмерена на 
остваривање минималних потреба, на основну музејску делатност (ствари које се свакодневно 
раде у музеју, прикупљање културних добара, откуп за која су средства била минимална, 
обрада података, гостујуће изуложбе и стална поставка одељења уметности и археологије). 
Дакле, све се сводило на преживљавање. Док је био у Центру за културу, Музеј није испуњавао 
неке музеолошке стандарде и принципе. Изласком из Центра за културу, Музеј планира, у 
складу са савременим тенденцијама, да нека техничка сазнања до којих се дошло савременим 
истраживањем примени и у свом раду. То подразумева: обезбеђивање адекватног простора, 
опреме за чување, рад и излагање и услова за излагачку делатност. Поред презентирања и 
комуницирања музејских фондова, Музеј планира и неке друге програме. То су едукативни 
програми у сарадњи са школама, затим промена излагачке политике (Галерија модерне 
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уметности). У промену програмске политике помажу нам семинари и предавања о маркетингу, 
менаџменту и PR-у. 

Истраживања о резултатима наших пројеката врши музејски педагог. 
 
Административна, управна и законодавна структура 
 
15. Којим актима је регулисана управна структура (анализирати период од 2000-05)? Колико 
се директора/председника/секретара променило у том периоду? 
 

Статут Музеја регулиште управну структуру Музеја. Док је био у саставу Центра за 
културу, као организациона јединица, управна структура је била регулисана Статутом ове 
установе. Правилником о систематизацији радних места, регулише се организација рада. Од 
одвајања Музеја, па до данас је један директор. 
 
16. Број запослених? Кадровска политика? Има ли довољно запослених (посматрати период од 
2000-05)? 
 

Музеј тренутно има 13 запослених: директор (који обавља и послове етнолога); 2 
историчара уметности (један је организатор програма у Графичкој галерији, а други у Галерији 
модерне уметности; 1 документалиста, 1 педагог, 1 самостални референт финансијске 
оперативе, 2 археолога, 2 сарадника у Галерији модерне уметности и Графичкој галерији, и два 
хигијеничара. Тренутно нема запослених на местима историчара, рестауратора-конзерватора, 
благајника, портира, домара и чувара, као и 2 радника на рачунару. Деобним билансом између 
Музеја и Центра за културу, преузели смо раднике који нису били преко потребни Музеју. Од 
одвајања, запослили смо музејског педагога, документалисту и археолога. У задњих неколико 
година, запослили смо 5 младих особа./ 

Мислим да нема довољно запослених. Треба нам служба за PR, маркетинг и менаџмет. 
Зато сматрам да треба да извршимо допуну постојеће систематизације у циљу побољшања 
квалитета рада. За сада немамо подршку Општине за повећање броја запослених. С друге 
стране, поједине политичке структуре утичу на кадровску политику и запошљавају своје 
страначке колеге и сараднике, што је случај са свим јавним установама и предузећима. 

Имамо још један проблем. Графичка галерија Музеја обуставила је свој рад, а разлози 
су техничке природе – лоши услови за излагање уметничких дела. По налогу председника 
општине, она је привремено уступљена на коришћење странци Г 17 плус. Зато два радника из 
Графичке галерије прелазе у Галерију модерне уметности, тако да их је сада тамо четворо, иако 
то природа посла не захтева. Овај проблем, а мислим на додељивање новог простора Музеју, 
или сређивање старог, не можемо да решимо без помоћи Оснивача. За сада немамо никаквих 
наговештаја да ће у скоријој будућности овај проблем бити решен. 
 
17. Да ли се ангажују спољни сарадници? Којим поводом и како? 
 

Да. Напоменула сам да одељење за конзервацију нема извршиоца, тако да смо 
ангажовали спољне сараднике. Тренутно се конзервирају предмети из етнографске збирке и 
седам графика из уметничке збирке. За одређене послове ангажујемо сараднике преко 
омладинске задруге. Приликом израде и реализације одређеног пројекта ангажујемо спољне 
сараднике, нпр. из НВО-а, дирекција за урбанизам „Паланка развој“, итд. На управо завршеном 
пројекту археолошка ископавања у селу Ратари, ангажовали смо два сарадника волонтера. 
 
18. Какав је образовни профил запослених и како се запошљавају? 
 

Од 13 запослених, Музеј има 9 радника са високом стручном спремом, 3 са средњом 
стручном спремом и 1 са нижом стручном спремом. Сви запослени испуњавају услове које 
закон прописује. То је најбоља кадровска структура од свих установа културе у општини. 

Што се тиче начина запошљавања, најчешћи је један период волонтирања преко 
Републичке берзе рада и то на годину дана. Кандидат има статус приправника. Ако за то време 
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задовољи критеријуме за обављање одговарајућег посла, приправник се или прима на одређено 
време, или у стални радни однос, што зависи од средстава које добијамо из буџета. 
 
19. Да ли сматрате да је перманентно стручно образовање кадрова могуће и потребно? 
 

Сматрам да је неопходно и приоритетно. Ако мислимо да се укључимо у савремене 
друштвене токове и ако желимо да поштујемо музеолошке принципе и задатке, мислим да је 
недовољно дипломско образовање. Улагања су много мања од ефеката који се постижу. 
Запослени у Музеју користе сваку прилику да се стручно усавршавају и посећују семинаре и 
предавања (ICOM-а, Музејског друштва Србије, Универзитета уметности у Београду, Народног 
и Етнографског музеја у Београду, Галерије фресака у Београду, итд.) 
 
Финансијска структура 
 
20. Који су ваши финансијски извори: екстерни, интерни (сваки извор у %)? 
 

Изворни су углавном општински, значи екстерни 100%. 
 
21. Да ли су се извори мењали током последњих 5 година или су константни? 
 

Извори су константни. 
 
22. Да ли се програми прилагођавају расположивим средствима или обрнуто? 
 

Програми зависе углавном од расположивих средстава и апсолутно се прилагођавају 
расположивим средствима. Прилив средстава из општинског буџета је недовољан и нередован, 
тако да смо често принуђени да мењамо програм и планове сводимо у оквиру расположивих 
средстава. 
 
23. Да ли имате алтернативне изворе финансирања (комерцијалне услуге и активности-
издавање простора)? 
 

Одлуком Управног одбора Народног музеја у Смед. Паланци предвиђено је издавање 
простора, али простор којим располажемо не задовољава ни наше потребе. Често се интереси 
поклопе, рецимо кад ми имамо неку активност, јави се неко заинтересован за простор. Да 
имамо још један простор, онда не би било проблема. 
 
24. Како и где тражите спонзоре? Шта им нудите за узврат? 
 

Спонзоре тражимо на основу наших личних контаката, а такође и писменим путем. Том 
приликом упознајемо потенцијалне спонзоре са нашом институцијом и одређеним пројектом. 
Спонзори се траже углавном у кругу успешних локалних предузетника. Ти спонзори су 
углавном донатори (директор ПП „Никал“). Њима нудимо простор за презентацију и 
промоције, рекламу преко медија или њихов лого и име ставимо на каталог изложбе, са 
напоменом „изложбу помогли“. Нпр. ДДОР нам је био спонзор изложбе Саве Шумановића из 
Галерије Сава Шумановић у Шиду, са 120.000 дин. колика је и вредност осигурања. За узврат 
Музеј је осигурао све раднике и имовину код ДДОР-а. Ми се трудимо да будемо коректни и да 
упознамо јавност са добром вољом донатора. 

 
25. Да ли послујете са дефицитом? Да ли се дефицит покрива из државног буџета или из 
других извора? 

Не. средства се троше строго наменски. СО планира средства за годину дана и 
контролише свако плаћање, тако да је дефицит искључен. Не можемо да планирамо оно што не 
можемо да платимо. 
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26. Да ли сматрате да је нормално да култура послује са дефицитом? Како се то може 
избећи? 
 

Наравно да није нормално пословати са дефицитом. Можда то могу неке републичке 
куће, ми не. Дефицит се може избећи реалним планирањем пословања, али у тесној сарадњи са 
Општином. 
 
27. Да ли можете остварити већи самостални приход? Политика цена: 
улазница/чланарине/претплате? 
 

Сматрам да можемо, управо радимо на томе. По први пут смо наплаћивали улаз за 
изложбу Саве Шумановића. Одлучили смо да за изложбе којима презентујемо наше фондове, 
не наплаћујемо, а за гостујуће изложбе да наплаћујемо улаз. Наравно, за децу је улаз слободан, 
као и за пријатеље музеја, раднике из свих установа културе, одличним ученицима и сл. За 
групне посете цена улазнице је нижа него за појединачне посете. 
 
28. Да ли мислите да ваша установа може остварити профит и како? 
 

Може, рецимо продајом публикација, разгледница, репродукција музејских експоната, 
што смо и имали приликом недавне изложбе Саве Шумановића, затим продајом сувенира, 
наплатом услуга и сл. Међутим, то нису велика средства, већ изузетно скромна. 
 
29. Да ли имате у виду нове финансијске изворе? 
 

Управо радимо на томе. Али да би се нешто продало треба најпре уложити финансијска 
средства за побољшање квалитета производа. 
 
30. Колико ваша установа има врста пореза на доходак у култури? Колико има врста пореза и 
доприноса на личне дохотке које плаћају сви запослени/самостални уметници и сарадници? 
 

Има неколико врста пореза: порез на фонд зарада 14%, социјално осигурање 17,9%, 
пензионо и инвалидско осигурање 11%, здравствено осигурање 6,15%, и осигурање од 
незапослености 0,75%. Поред ових пореза, постоји и порез на додатну вредност (ПДВ) 8-18%. 
 
Корисници - публика – чланство 
(општи део) 
 
31. Који су ваши програми и пројекти намењени публици, а који другим корисницима? 
 

Углавном су сви програми намењени публици. Другим корисницима намењен је део 
издавачке делатности (стручној и научној јавности), затим коришћење музејске библиотеке од 
стране ученика основних и средњих школа, студената и научних рандика. И едукативна 
радионица „Наслеђе кроз мој објектив“ и „Фотографија музејске стварности“ намењена 
ученицима основих и средњих школа, као и студентима. 
 
32. Која је ваша циљна група? Како долазите до ње? 
 

Као што сам већ рекла, Народни музеј у Смед. Паланци својим делатностима покрива 
општину Смед. Паланка и Велика Плана, па су и потенцијални корисници сви становници ових 
општина. Ипак, Музеј мора да ради на идентификацији циљних група и то се предвиђа 
стратешким планом Музеја. Наше циљне групе су: представници локалне самоуправе, 
потенцијални донатори и спонзори – привредници и предузетници, они који би помогли 
маркетингу и јавном оглашавању, ученици и наставници основних и средњих школа, студенти, 
локални медији, невладине организације... Дакле, то су циљне групе које би могле да повећају 
број посетилаца, али и оних који могу да помогну Музеју. Преко неких од њих вршило би се 
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лобирање, преко неких бисмо добили помоћ, некима бисмо понудили васпитно-образовну 
радионицу и сл. На основу претходног истраживања и анализа до циљних група долазимо 
личним контактом, телефоном, писменим обраћањем и преко медија. 
 
33. Колико су ваши корисници лојални? Да ли редовно користе ваше програме/пројекте/услуге? 
 

Мислим да су наши корисници изузетно лојални и тиме се можемо похвалити. То 
потврђују и истраживања које врши музејски педагог, а која су вршена задњих година на 
основу којих смо дошли до закључка да имамо заиста лојалну публику и кориснике који 
користе све наше понуђене услуге и програме. 
 
34. Шта предузимате да би корисници били лојални? Да ли сте ви лојални њима? 
 

Вршимо истраживања и анализе на основу којих сагледавамо да ли смо лојални 
корисницима. На основу њиховог мишљења прилагођавамо програм потребама корисника у 
циљу задовољавања њихових очекивања. У том циљу је као израз наше лојалности 
организовање изложбе „Уз помоћ пријатеља“ којом се захваљујемо свим дародавцима. 
 
35. Како долазите до нових корисника? 
 

Управо на овај начин – истраживањем и анализом потреба корисника на основу чега 
прилагођавамо и свој програм. Повећан број корисника задњих неколико година, потврђује да 
смо на добром путу. 
 
36. Како су се број и структура публике/корисника/чланова мењали током последњих 5 година? 
 

На основу статистичких података може се рећи да је поготово задњих десет година 
варирао број корисника, у време инфлације изгубили смо знатан проценат најверније публике, а 
то су изложбене посете ученика основних и средњих школа. Са друге стране, број корисника 
библиотеке се повећао, вероватно због тешке материјалне ситуације. Иако је музејска 
библиотека затвореног типа, ми смо корисницима омогућили коришћење фондова из наше 
библиотеке. Задњих неколико година, дакле после издвајања из Центра за културу, број 
публике и корисника се знатно повећао, што је доказ да смо побољшали квалитет својих 
програма и рада. 
 
37. Позитивна дискриминација? Да ли имате посебне програме за децу, болесне и 
хендикепиране, да ли гостујете у затвореним институцијама (домови, затвори)? 
 

Сматрам да позитивна дискриминација треба да постоји и ми управо у оквиру нашег 
стратешког плана радимо на томе. У изради је рампа за особе са инвалидитетом, а у плану су и 
планови за децу. Што се тиче гостовања у затвореним институцијама, морам да кажем да до 
сада нисмо имали сарадњу са овим институцијама, што не значи да их неће бити. 
 
38. Који број улазница се прода годишње? Организација продаје улазница? 
 

Од оснивања Музеја, па до ових дана, политика Музеја је налагала да се улаз, као и 
услуге, не наплаћују. Улаз је дакле био слободан и то је био наш заштитни знак. Тек од јуна 
мецеса ове године, приликом поменуте изложбе Саве Шумановића, одлучили смо да 
наплаћујемо улаз. Приход од те изложбе је био незнатан. Међутим, наш циљ је био да 
навикавамо публику да плаћа улаз и услуге Музеја. 
 
Маркетинг и ПР 
 
39. Да ли имате маркетинг план и стратегију? Да ли ангажујете агенције или имате своју 
службу? 
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За маркетинг план и стратегију задужен је музејски педагог. Не ангажујемо агенције, 
иако бисмо то желели. Разлог су финансијска средства. 
 
40. Које форме маркетинга примењујете (постери, лифлети, видео, спотови, комерцијални 
огласи...)? 
 

Основне форме комуницирања су оглашавање и обавештавање свих локалних медија о 
музејским активностима, затим плакат и спот. 
 
41. Како сте промовисали ваш последњи пројекат? 
 

Управо на овај начин. 
 
42. Који проценат буџета се троши на маркетинг? 
 

Ниједан део буџета није намењен маркетингу. Све маркетиншке активности су на бази 
медијског донаторства, спонзорства или покровитељства одређених манифестација. 
 
43. Која је политика цена? Повластице? Да ли самостално формирате цене 
улазница/чланарине/претплате? 
 

Самостално формирамо цене улазница. Већ сам поменула, да је јако дуго политика 
Музеја била да улаз буде слободан, али да се од скоро улазнице за гостујуће изложбе наплаћују. 
Повластице, као што сам истакла постоје. За групне посете цена улазница је нижа него за 
појединачне посете, док је улаз за децу, раднике установа културе, одличне ученике и 
пријатеље Музеја, бесплатан. 
 
44. Да ли имате изграђен корпоративни идентитет (лого, слоган, боја)? 
 

Корпоративни идентитет смо истакли као приоритет при изради стратешког плана. 
Управо радимо на томе. Једна варијанта лога је урађена. У току је реализација друге варијанте 
коју ради академски сликар Томислав Митровић на основу елемената које је Музеј предложио. 
 
45. Да ли имате мејлинг листу? Које је структуре? 
 

Немамо, имамо адресар. 
 
46. Како комуницирате са медијима? 
 

Личним контактима, телефоном, факсом и путем писаних обавештења. 
 
47. Имате ли интернет презентацију? 
 

Не. Имамо странице на званичном сајту општине. Радимо на томе, али немамо 
финансијских средстава. Треба нам око 10.000 динара, тражимо спонзоре. 
 
Сарадња и размена 
 
48. Да ли сарађујете са домаћим и иностраним установама различитог типа од ваше? Са 
којим? На којим пројектима? Ко је иницијатор сарадње? 

Тренутно ниједан пројекат није у фази реализације. Наиме, са Центром за археолошка 
истраживања и Центром за етнолошко-антрополошка истраживања Филозофског факултета у 
Београду имамо изузетну сарадњу на заједничким пројектима: археолошка и антрополошка 
истраживања на територијама општина Смед. Паланка и Велика Плана. Због недостатка 
финансијских средстава пројекти чекају реализацију. 
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Сарађивали смо и са Српском академијом наука и уметности, Етнографским 
институтом, Археолошким институтом. Сарадња се заснивала на систематским археолошко-
етнографским истраживањима и археолошким ископавањима на локалитету Медведњак. 

Што се тиче иностраних установа, имали смо изузетно добру сарадњу у области 
археологије током 70-тих и 80-тих година приликом археолошких истраживања и ископавања 
на локалитету Старо село у Селевцу, са Harvard University, Brooklin Colledge-ом из New York-а, 
Berkly University of California из Los Angeles-а. Сарадња је успостављена на иницијативу 
поменутих институција. Надамо се да ћемо обновити сарадњу, а такође и проширити, како на 
националном, тако и на међународном нивоу. 
 
49. Да ли радите копродукције на националном и међународном нивоу? Примери? 
 

Не. 
 
50. Да ли развијате сарадњу и размену са сличним установама на националном и међународном 
нивоу? Примери? Ко је иницијатор сарадње и размене? 
 

Сарадња Музеја са сличним институцијама на националном нивоу била је веома 
интензивна и плодна. Она се заснивала на организовању изложби, позајмљивању културих 
добара из музејских фондова и давањем документације и информација. Наши музејски 
експонати излагани су у скоро свим музејима и сличним институцијама На просторима бивше 
Југославије, као и садашње државне заједнице СЦГ. У иностранству излагани су у Biennale 
Internaz d' Arte d' Venezia; део антропоморфних фигурина из Медведњака излаган је у 
Енглеској, Немачкој, Данској и САД-у 1969; Велдштејнске јиздарне, Праг 1975. на изложби 
Уметност Црне Горе у првој половини XX века. Изложба је потом била у Братислави, Риги, 
Талину, Вилбусу, Берлину, Софији; изложба Друштва „10. октобар“ Линц 1977. итд. 
 
51. Да ли сте члан неког европског нетворка? Који је разлог за то? 
 

Музеј као установа није. Разлози су финансијске природе. Два радника су чланови 
ICOM-а. Осам радника су чланови Музејског друштва Србије. 
 
52. Како видите вашу установу у европском културном контексту? 
 

Са својим богатим фондовима који превазилазе локални значај, ми већ јесмо део 
европске баштине. У складу са дефинисаном локалном и националном културно политиком, 
надамо се да ћемо наћи своје место. 

Савремена организација рада, поштовање европских стандарда укључујући и амбицију 
да путем дигиталне технологије и презентације на интернету, збирке и делатност Музеја учине 
доступним најширој јавности, представљају сигуран знак да ће Народни музеј у Смед. Паланци 
бити значајна институција не само за српску, већ и европску културну баштину. 
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Прилог 4. 

Интервју са Аном Милошевић, историчарем уметности, кустосом Народног Музеја у 
Смедеревској Паланци 

 
17.6.2003. 
Смед. Паланка 
 
 
Мисија и циљеви 
 
1. Дефинисати профил установе (шта је уметничка и културна оријентација) 
 

Музеј у Смед. Паланци је регионални музеј и комплексног типа. Самом том 
дефиницијом одређене су неке главне црте и делатност музеја. Музеј се бави, како то и стоји у 
закону о заштити културних добара, прикупљањем, чувањем, систематизацијом, заштитом 
културних добара и презентацијом, али као неку оријентацију и као трајну тенденцију коју 
Музеј покушава да развије, је укључивање ширег појма баштине - материјалне и нематеријалне 
културе целог региона, и њеног проучавања, чиме се тежи да се превазиђу ограничења која 
намеће бављење само покретним и непокретним културним добрима. Како је Музеј 
комплексног типа, поред осталих збирки, има и историјску и уметничку збирку, а у свом 
саставу има и две галерије, од којих је једна оријентисана искуључиво на презентовање и 
пропагирање савремене уметности. Значи Музеј има и тај сегмент у оквиру своје делатности, 
усмерења, да пропагира савремену уметност и да јавност упозна са неким уметничким 
тенденцијама, да покуша да учествује у формирању укуса града или овог региона. 
 
2. Филозофија установе (однос према култури и уметности - елитна и масовна култура, 
индустрија културе, културни туризам и сл, однос према приватизацији културе, плурализму 
финансирања, став према публици, члановима и корисницима; однос према заједници - учешће 
на фестивалима, изложбама и другим програмима заједнице, сарадња са образовним и другим 
институцијама, однос са спонзорима и донаторима; однос према државној, градској и 
покрајинској власти; однос према другим сличним и различитим установама, удружењима, 
масовним медијима) 
 

Требало би најпре да се направи кратак увод везан за историјат Музеја. Иако Музеј 
постоји од 1966. године, дакле више од 30 година, фактички је јако млада институција, јер 
самосатално постоји тек две године. Од 70-тих година музеј је функционисао у оквиру Центра 
за културу и самим тим у оквиру те институције је имао потпуно другачију филозофију која је 
била усклађена са циљевима организације какав је Центар за културу. Пошто тек две године 
Музеј постоји као самостална институција, сматрам да је то кратко време да се формира нека 
јасна филозофија и да се дају неке основне поставке таквог размишљања, али постоје нека 
усмерења у односу на које музеј формира своју политику. То што Музеј постоји самостално тек 
две године, не мора да буде отежавајућа околност, већ напротив може да буде предност, јер смо 
у прилици да неке ствари урадимо потпуно из почетка, да се неке ствари ураде на потпуно 
здравим основама у складу са савременим тенденцијама, да се технике и сазнања до којих су 
нека савремена истраживања дошла примене у нашем случају. 

По питањима као што су културна индустрија, културни туризам, Музеј планира да се у 
будућности активно укључи у такве пројекте, нарочито регионалне пројекте таквог типа ако их 
буде било у будућности. Музеј је такође јако отоврен и без икаквих предрасуда је спреман да 
дочека то будуће време у коме је можда неминовна приватизација или плурализам 
финансирања. Потпуно смо приправни на време које долази, мада кажем, још увек немамо неку 
јасно формирану филозофију наше установе. 

Када се говори о публици и корисницима мора да се каже да је Музеј уложио изузетне 
напоре да се прошири публика, да се повећа број сталних корисника, отприлике да се музејски 
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садржаји, изузетно вредни фондови и збирке који су у протекло време на неки начин били 
заборављени, поново на прави начин презентују ужој и широј јавности. Раде се проучавања 
извесних циљних група, како да се привуку корисници, ко су наши реални корисници, раде се 
статистике и одређене стратегије на основу тих статистичких прорачуна. Публика и корисници 
су можда и приоритет у поправљању имиџа Музеја на коме треба, и на коме се ради. Што се 
тиче сарадње са образовним и другим институцијама тог типа, пошто Музеј има педагошко-
пропагандно одељење, практикује се, као и у другим музејима, нарочито добра сарадња са 
школама. Исто тако је изузетно интезивна сарадња са свим локалним медијима, и то је потпуно 
разрађена стратегија комуницирања и односа са медијима. 
 
3. Разлог постојања?Мисија? 
 

Пошто је Музеј покренуо, формирао тим за израду стратешког плана, једна од основних 
ставки је дефинисање мисије. Могу да кажем да смо ушли у процес дефинисања мисије Музеја 
и да смо направили неке прелиминарне оквире дефиниције мисије, која би у најгрубљим цртама 
гласила да је Народни музеј у Смедеревској Паланци установа заштите културних добара на 
територији општина Смедеревска Паланка и Велика Плана. Музеј се бави заштитом 
нематеријалних и материјалних културних вредности прикупљањем, чувањем и изучавањем 
музејске грађе, као и њиховом презентацијом и промовисањем кроз просветно-педагошки и 
галеријски рад. 
 
4. Жељена достигнућа? Циљеви рада? 
 

У некој идеалној варијанти, кроз 10-так година желели бисмо да видимо Музеј као 
модерно конципирану, успешно вођену, савремено опремљену културну институцију, са јасно 
дефинисаном и препознатљивом културном политиком, институцију која је незаобилазни 
фактор локалног и регионалног културног идентитета и која партиципира у одрживом развоју 
локалне заједнице. 
 
Планирање програма и пројеката 
 
5. Опис рада? Организациона и програмска структура (одељења/секције, садржај и врсте 
програма)? 
 

Статутом Музеја регулисани су правни основи за функционисање Музеја као 
самосталне институције. Статутом су уређени правни положај, делатност, унутрашња 
организација, руковођење, управљање, начин одлучивања, одговорности запослених, итд. 
Музеј има следеће органе управе, а то су: Управни одбор, Надзорни одбор и директор. 
Унутрашња структура музеја подразумева једнолинијску организацију, што значи да сва радна 
места примају налоге са само једног надређеног места, а то је директор. Стручни органи музеја 
су: Музејско веће, Уметнички савет и Издавачки савет и редакција, која се састаје по потреби. 
Правилником о систематизацији радних места у Народном музеју у Смедеревској Паланци 
утврђују се принципи на основу којих се заснива систематизација радних места, назив радних 
места, опис послова, потребан број извршилаца за обављање тих послова, посебни услови које 
радник треба да испуњава за обављање тих послова. Рад музеја одвија се преко 8 одељења, и то 
преко: одељења археологије са збиркама праисторије, антике, средњег века и нумизматике; 
историјско-завичајног одељења; одељења етнографије са збиркама керамике, текстила и дрвета, 
метала; одељења историје уметности, са збиркама српског сликарства XIX и XX века, збирке 
завичајног сликарства и легата Душана Мишковића, Олге Јанчић и Александра Луковића; 
одељења музејске документације; одељења пропагандно-педагошке делатности; одељења 
техничке заштите музејског материјала и одељења општих послова. 
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6. Ко доноси одлуке у вези програма и пројеката? На основу којих критеријума? 
 

Свако од ових 8 одељења Музеја у оквиру плана за наредну годину даје предлоге везане 
за одређене програме и пројекте. То се обједињује и углавном се на састанцима којима 
присуствују сви запослени, тј. музејског већа одређују приоритети, праве компромиси, и све то 
усклађује са неким очекиваним средствима које знамо да ће нам бити одобрена од Општине, и 
која планирамо да обезбедимо од спонзора и донатора. Затим се прави листа приоритета, па се 
на основу те листе даље спроводи реализација програма. 
 
7. Како се социо-политичке промене одражавају на организацију рада, програме и пројекте? 
 

Наравно да се умногоме одражавају на организацију рада, нарочито после политичких 
промена 2000. године. Након тих промена Музеј се издвојио из Центра за културу и постао 
самостална институција. Нећу да помињем колико се то одражава на плану реформи 
финансијске политике и начина финансирања у оквиру регионализације. Музеј као корисник 
буџета постаје директно зависан од начина прикупљања и прилива средстава у општински 
буџет, и директно зависи од количине буџетских средстава која су прикупљена. Значи 
умногоме се све те социо-политичке промене одражавају на оргнизацију Музеја. Ипак то су 
ствари које ни раније, а ни сада не могу да се избегну. 
 
8. Како се програми и пројекти уклапају у националну културну политику? 
 

Јако ми је тешко да Вам одговорим на ово питање, јер само у неким најгрубљим цртама 
мислим да смо упознати са глобалном, националном културном политиком, и то више из 
новина и јавних гласила. Ми наравно на захтев Министарства шаљемо наше програма и 
пројекте годишње и добијамо одговор о квалитету тих наших планираних програма, али на који 
се начин у неку ширу културну политику уклапају не могу да Вам одговорим јер заиста 
немомамо у то увида. 
 
9. Како се програми и пројекти уклапају у општинску културну политику? 
 

То је још теже рећи, јер на нивоу града не постоји никаква културна политика, она 
ниједним параметром није дефинисана, она је више стихијска, спонтана, пошто не постоје 
никакви оквири, или стратегија културне политике. У оквиру наше филозофије је да се ми, као 
Музеј истакнемо, наметнемо као један од чинилаца који ће да одређује културну политику 
града. 
 
10. Да ли мислите да активно учествујете у креирању културне политике општине? 
 

Као што сам малочас рекла, томе управо тежимо. 
 
11. Како се ваши програми и пројекти уклапају у културну и туристичку понуду општине? 
 

То је на нивоу наших планова. Како су неки људи из Музеја били на одређеним 
семинарима и обукама који се тичу баш укључивања музеја и институција културе у ширу 
туристичку понуду, и у складу са концепцијом баштине која је много шира од неких 
појединачних споменика културе или покретних и непокретних културних добара. У том 
смислу Музеј планира своје укључивање, јер сматрамо да смо у регионалним оквирима заиста 
незаобилазни за неку туристичку понуду и града и региона. 
 
12. На основу којих критеријума процењујете њихов квалитет? 
 

Како, као што сам поменула, не постоји јасна културна и туристичка понуда града и све 
је на нивоу планова од стране Музеја. Тешко би било поредити те наше планове са неким 
сличног типа или проценити њихов квалитет. Тек по њиховој реализацији. 
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13. Да ли размишљате о промени програмске политике? Да ли сте спровели неко 
истраживање о резултатима ваших програма и пројеката? 
 

Наравно, већ сам поменула да је Музеј самостална институција тек две године, и 
логично је да се размишља о промени програмске политике. Уопште, мора да се каже да је 
дугогодишња политика Музеја у оквиру Центра за културу, била усмерена на остваривање 
основних музејских делатности. Тицала се ствари које се свакодневно раде у Музеју и које су 
могле да се у неким тешким условима спроводе. Сви програми сводили су се много мање на 
прикупљање културних добара на терену и откуп, јер су средства за то била јако мала. Оно на 
чему су се заснивали програми је свакодневна обрада музејске документације, прављење 
хемеротека, ствари које не захтевају већа финансијска улагања. Што се тиче изложбене 
активности, делатност музеја је била више усмерена на изнајмиљивање простора за гостујуће 
изложбе, него на презентовање изузетно богатих уметничких збирки и резултата проучавања 
тих збирки или систематизација сазнања о збиркама и деловима збирки које Музеј поседује. У 
том смислу, период после 2001. када се Музеј одвојио од Центра за културу, сви програми тичу 
се консолидовања основа на којима Музеј постоји, ревидирање основних постулата, 
дефинисања вредности квалитета, морам да нагласим, мада би то требало да се подразумева, и 
испуњавање неких основних законских услова које Музеј није испуњавао док је био у склопу 
Центра. Тако да су нама сада изузетно битни делови плана и програма, да се обезбеде 
адекватни услови чувања културних добара, да се обезбеди адекватна опрема за чување и рад, 
која ни на који начин сада не постоји у Музеју, и на крају да се обезбеде адекватни услови за 
излагачку делатност. Музеј планира, поред комуницирања и презентовања музејских фодова и 
неке друге програме, а то су едукативни програми, у сарадњи са школама, или што се тиче 
излагачке политике, поменула сам већ да постоји Галерија модерне уметности где се Музеј 
труди да активно граду и региону презентује савремену уметничку сцену. 

Што се тиче Вашег питања о спровђењу неког истраживање о резултатима програма и 
пројеката, мој одговор је негативан. 
 
Административна, управна и законодавна структура 
 
14. Којим актима је регулисана управна структура (анализирати период од 1989-02)? Колико 
се директора/председника/секретара променило у том периоду? 
 

Управна структура Музеја дефинисана је првенствено статутом Музеја, а док је био у 
склопу Центра за културу, била је регулисана статутом Центра за културу у чијем оквиру је 
музеј био организациона јединица. Даље се организација рада дефинише правилником о 
систематизацији радних места. Од 1989 до 2001. као директори Центра за културу, а самим тим 
и Музеја као сегмента Центра, променило се три директора, а након одвајања музеја 2001. па до 
данас један је директор. 
 
15. Број запослених? Кадровска политика? Има ли довољно запослених (посматрати период од 
89-02)? 
 

Музеј тренутно има 15 запослених, они су распоређени у складу са организационом 
структуром, значи по одељењима. На месту археолога број извршилаца је 2, затим 1 етнолог, 2 
историчара уметности, 1 музејски педагог, тренутно нема запосленог на месту рестауратора-
конзерватора, на историјско завичајном, такође нема запосленог, 1 документалиста, на месту 
самостални референт финансијске оперативе, значи на одељењу општих послова је двоје, на 
месту историчара, број извршилаца је 1, портир-чувар-домар, број извршилаца је 1, у Галерији 
модерне уметности организатор програма и сарадник, укупно двоје, у Графичкој галерији један 
извршилац и на крају, два хигијеничара. Морам да кажем да кадровска политика никада није 
плански спровођена, да су људи запошљавани не на основу неких реалних потреба, као што се 
видело из оног шта сам малопре рекла, нека одељења која чине важан сегмент у организационој 
структури Музеја немају уопште запослене, док можда нека одељења имају превелик број 
запослених. Хоћу да илуструјем само да никаква планска кадровкса политика у протеклих 
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десетак-дванаест година није спорвођена. Што се тиче броја запослених, цифра од 15 
запослених, која долази на Музеј и на две Галерије отприлике би представљала реалну цифру, 
сада да не улазимо у дискусију о ефикасности обављања активности. Мора да се примети да 
старији кадар чини већину запослених. 
 
16. Да ли се ангажују спољни сарадници? Којим поводом и како? 
 

Као што сам рекла да нека одељења немају извршиоце као што је конзерваторско 
одељење техничке заштите, тако да се за сваку конзервацију ангажује спољни сарадник да би се 
конзервација обавила. Такође, за неке одређене послове или приликом сарадње на одређеним 
пројектима за које музеј нема довољан или квалификован и обучен кадар, анагажују се спољни 
сарадници углавном на волонтерској бази. 
 
17. Какав је образовни профил запослених и како се запошљавају? 
 

Образовни профил запослених у Музеју углавном испуњава све услове које закон 
прописује, значи завршени факултети, одређене групе Филозофског факултета, историје 
уметности, археологије, етнологије, дакле то су образовни профили којима су испуњени 
законски прописани оквири. Што се тиче закона о прописаном стручном испиту, јако мали број 
запослених има положен овај испит, тачније, један запослен, иако то закон налаже. Што се тиче 
начина запошљавања најчешћи начин је један период волонтирања преко Републичке берзе 
рада од годину дана, па ако кандидат одговара Музеју, касније се то продужава у статус 
припавника, и на крају се, ако је сарадња успешна, та особа на одређеном радном месту 
запошљава. 
 
18. Да ли сматрате да је перманентно стручно образовање кадрова могуће и потребно? 
 

То је насушна потреба. Мислим да би свака институција која планира да опстане у 
неком наредном периоду морала да то истакне као приоритет. А што се могућности тиче, 
рецимо у нашем музеју је стручно образовање кадрова углавном препуштено сваком понаособ, 
почевши од иницијативе па до финансијског покрића за стручно усавршавање. 
 
Финансијска структура  
 
19. Који су ваши финансијски извори: екстерни, интерни (сваки извор у %)? 
 

Јако је лако то рећи јер су финансијски извори у стопостотном обиму интерни, значи из 
општинског буџета. 
 
20. Да ли су се извори мењали током последњих 10 година или су константни? 
 

Да, они су константни. 
 
21. Да ли се програми прилагодјавају расположивим средствима или обрнуто? 
 

Програми се апсолутно прилагођавају расположивим средствима, штавише не би било 
претерано да кажем да су они условљени расположивим средствима и на лицу места се планови 
и програми своде у оквир расположивих средстава. 
 
22. Да ли имате алтернативне изворе финансирања (комерцијалне услуге и активности-
издавање простора) 
 

За сада не. 
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23. Како и где тражите спонзоре? Шта им нудите за узврат? 
 

Када се направе приоритети, изаберу се најзначајнији делови плана и програма, онда се 
на основу личних контаката и писаним путем потенцијални спонзори упознају са нашом 
институцијом и одређеним пројектима. Потенцијални спонзори се углавном траже у кругу 
успешнијих локалних предузетника. Иако се то на папиру означава као спонзорство, ми им 
нудимо на неки начин рекламирање преко медија или се њихова имена, односно логои обавезно 
стављају у каталог изложбе, уз назнаку „изложбу помогли“. То што ми називамо спонзорства 
су углавном више донаторства, јер углавном људи који дају донације, не траже ништа за узврат. 
Хоћу да кажем када неко већ одлучи да издвоји одређена средства, више то чини као 
донаторство, а ми се трудимо да будемо коректни и да дамо знања јавности о доброј вољи 
одређених људи. 
 
24. Да ли послујете са дефицитом? 
 

Не. 
 

25. Да ли сматрате да је нормално да култура послује са дефицитом? Како се то може 
избећи? 
 

Па на неки начи, али бих објаснила како то ми не послујемо са дефицитом. За разлику 
од републичких кућа, великих музеја који када им се одобри одређени финансијски план могу у 
оквиру тих средстава да послују и значи да премаше одређени план и да послују са дефицитом. 
Како наше програме у потпуности прилагођавамо средствима која наша општина одобри, онда 
не можемо никако да дођемо у ситуацију да послујемо са дефицитом. 
 
26. Да ли можете остварити већи самостални приход? Политика цена: 
улазница/чланарине/претплате? 
 

Све је то на неки начин повезано. Јер да би нешто могло да се наплати потребна је 
квалитетна услуга, а за постизање квалитетне услуге потребна су и одређена новчана средства, 
тако да је то на неки начин врзино коло. 
 
27. Да ли мислите да ваша установа може остварити профит и како? 
 

Може, рецимо продајом сувенира, разгледница са репродукцијама музејских експоната 
и слично, али то не могу да буду нека значајнија финансијска средства. Значи, изузетно 
скромна. 
 
28. Да ли имате у виду нове финансијске изворе? 
 

Не. 
 
29. Колико ваша установа има врста пореза на доходак у култури? Колико има врста пореза и 
доприноса на личне доходке које плаћају сви запослени/самостални уметници и сарадници? 
 

Има неколико врста пореза, то су порез на доходак од 14%, порез на фонд зарада од 
3,5%, онда доприноси, пензионо и инвалидско од 10,3%, здравствено осигурање од од 5,95%, 
осигурања од незапослености 0,55%. Укупно, то је 16,8%. 
 
Корисници - публика – чланство 
(општи део) 
 
30. Који су ваши програми и пројекти намењени публици, а који другим корисницима? 
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Углавном сви програми и пројекти који се тичу излагачке делатности и издавачке су 
највећим делом намењи публици, док другим корисницима је намењен део издавачке 
делатности који је намењен стручној и научној јавности или рецимо коришћење музејске 
библиотеке од стране научних радника, студената и ученика основних и средњих школа. 
 
31. Која је ваша циљна група? Како долазите до ње? 
 

Потенцијалне кориснике Музеја чинила би цела популација општина Смедеревска 
Паланка и Велика Плана, дакле оних општина које својим делатностима Музеј покрива. Ипак, 
то је све само у теорији, те је неопходно да Музеј идентификује оне циљне групе, којима ће се 
не само обезбедити жељена посећеност Музеју, већ ће се међу њима наћи и оне које могу 
Музеју могу да помогну. Тако би се преко неких од њих вршило лобирање, међу некима 
тражили потенцијални донатори, спонзори, или који би помогли у што успешнијем маркетингу, 
презентацији, оглашавању или утицању на јавно мњење и сл. Поред оних циљних група на које 
се по природи ставља акценат, као што су ученици основних и средњих школа на територији 
поменутих општина, и наравно наставници из предмета ликовног образовања и историје, 
студенти са територија поменутих општина, ту би се још нашли и потенцијални спонзори у 
оквиру локалних предузетника, затим локални медији који могу да помогну у оглашавању и 
презентацији. Потенцијални сарадници у будућим пројектима могу да буду и невладине 
организације којих само у Смедеревској Паланци има 40, а у Великој Плани 5. 

 
32. Колико су ваши корисници лојални? Да ли редовно користе ваше програме/пројекте/услуге? 
 

Заиста можемо да се похвалимо изузетно лојалним корисницима. На основу једног 
дужег временског периода који пратимо, можемо да закључимо да имамо лојалну публику, 
кориснике који редовно користе све понуђене програме и услуге, а једино мора де се нагласи да 
бројчано то није велика група.  
 
33. Шта предузимате да би корисници били лојални? Да ли сте ви лојални њима? 
 

Оно на чему би требало да се ради у будућности, нарочито при изради стратешког 
плана који је тренутно у изради, је анализа потреба корисника, како би Музеј своју понуду 
прилагодио њиховим потребама. Самим тим би се повећао број корисника у складу са 
поменутим циљним групама. 
 
34. Како долазите до нових корисника? 
 

Како долазимо до корисника, може да се подведе у оквир планиране стратегије којом ће 
Музеј да дефинише своје понашање и политику према корисницима. То је исто у оквиру 
планирања и разматрања одређених могућности. 
 
35. Како су се број и структура публике/корисника/чланова мењали током последњих 10 
година? 
 

Могло би да се каже на основу статистичких података посетилаца изложби, да смо у 
протеклих 10 година изгубили процентуално гледајући скоро 50% најверније публике, а то су 
биле посете основних и средњих школа. На пример, број корисника стручне библиотеке се у 
протеклих 10 година изузетно повећао од стране не само научних радника, већ и од стране 
ученика и студената, вероватно због тешке материјалне, финансијске ситуације и због 
немогућности набављања уџбеника. Музеј је на тај начин свима њима изашао у сусрет, јер је 
музејска библиотека затвореног типа, а Музеј ју је отворио за употребу. 
 
36. Позитивна дискриминација? Да ли имате посебне програме за децу, болесне и 
хендикепиране, да ли гостујете у затвореним институцијама (домови, затвори)? 
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Позитивна дискриминација би требало да постоји, а тренутно не постоје никакви 
посебни програми за неке групе са посебним потребама. Постоје неки пројекти који нису 
реализовани, али који се засигурно у будућности планирају. Што се тиче посета и гостовања у 
затвореним институцијама, типа домова и затвора, никада до сада таква врста сарадње није 
остврена. 
 
37. Који број улазница се прода годишње? Организација продаје улазница? 
 

Још од оснивања Музеја таква је политка Музеја била да се улаз не наплаћује, и може се 
рећи да је то један заштитни знак нашег музеја. 
 
Маркетинг и ПР 
 
38. Да ли имате маркетинг план и стратегију? Да ли ангажујете агенције или имате своју 
службу? 
 

Музеј нема израђен маркетиншки план и стратегију, али се ради на томе. Како је Музеј 
мала установа и нема реалне потребе нити могућности да се ангажује нека посебна агенција, а у 
нашој организационој структури не постоји посебна служба која би се бавила маркетингом. Ту 
улогу је преузео извршилац просветно-педагошког одељења и он прави нацрт маркетиншког 
плана, наравно у сарадњи са тимом за стратешко планирање који је од скора формиран. 
 
39. Које форме маркетинга примењујете (постери, лифлети, видео, спотови, комерцијални 
огласи...) 
 

Основне форме комуницирања су путем оглашавања и обавештавања свих локалних 
медија, телевизија, радија, новина о редовним музејским активностима. 
 
40. Како сте промовисали ваш последњи пројекат? 
 

Управо на овај начин. Писањем саопштења за јавност и давањем информација 
медијима. 
 
41. Који проценат буџета се троши на маркетинг? 
 

Не постоји ниједан део буџета намењен маркетингу. Све маркетиншке активности су на 
бази донаторства или спонзорства у смислу медијских спонзора или покровитеља одређених 
манифестација и програма. 
 
42. Да ли имате изграђен корпоративни идентитет (лого, слоган, боја)? 
 

Не, али то је у изради стратешког плана истакнут као један од приоритета, који у што 
скоријој будућности треба да се реализује. 
 
43. Да ли имате мејлинг листу? Које је структуре? 
 

Тешко је имати мејлинг листу тамо где не постоји ни персонални рачунар. Ми са наших 
личних рачунара партиципирамо на неким мејлинг листама, као што је Музејски форум, али 
званично, како Музеј не поседује рачунар, самим тим то искључује постојање мејлиг листе и 
стратегију комуницирања преко интернета. 

 
44. Како комуницирате са медијима? 
 

Путем писаних саопштења, телефоном и личним контактима. 
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45. Имате ли интернет презентацију? 
 

О томе је бесмислено говорити када је Музеј у ситуацији да не поседује ни један 
рачунар. 
 
Сарадња и размена 
 
46. Да ли сарађујете са домаћим и иностраним установама различитог типа од ваше? Са 
којим? На којим пројектима? Ко је иницијатор сарадње? 

 
Тренутно ниједан пројекат овог типа се не реализује, али у протеклим годинама смо 

сарађивали са другим институцијама које нису музеји, као што су научне институције у земљи, 
Српска академија наука и уметности, Археолошки институт, Етнографски институт, Центар за 
археолошка истраживања Филозофског факултета у Београду, Центар за етнографска 
истраживања Филозофског факултета у Београду, а то је било у области археологије, везано за 
археолошка рекогносцирања и истраживања, а са Етнографским институтом при изради плана 
за етнографска истраживања општина Смедеревска Паланка и Велика Плана. Што се тиче 
установа у иностранству, такође на археолошким истраживањима се сарађивало, током 70-тих 
и 80-тих година са, Harvard University, Brooklyn Colledge-ом из New Yоrk-а, Berkly University оf 
California из Los Angeles-а. У сва три случаја то је било на иницијативу поменутих институција 
при археолошким истраживањима која су се на нашој територији обављала, а за које је Музеј у 
Смедеревској Паланци, на неки начин био надлежан. 

 
47. Да ли радите копродукције на националном и међународном нивоу? Примери? 
 

Не. 
 
48. Да ли развијате сарадњу и размену са сличним установама на националном и међународном 
нивоу? Примери? Ко је иницијатор сарадње и размене? 
 

Сарадња Музеја са сличним институцијама и појединцима, се заснивала на уступању, 
позајмљивању дела из музејских збирки за потребе организовања појединих изложби или пак 
коришћењу документације и других материјала из наших фондова. У већини случајева, 
нарочито када се тицало позајмљивања експоната за одређене изложбе били су организатори 
тих других институција, јер ми нисмо до сада радили веће изложбе тог типа где би се 
позајмљивала дела. Што се тиче позајмљивања документације, то је на обострану иницијативу. 

 
49. Да ли сте члан неког европског нетворка? Који је разлог за то? 
 

Не. Нисмо члан чак ни ICOM-а. Разлози за то су углавном финансијске природе, значи 
немогућност обезбеђивања средстава за путовања и присуствовања одређеним састанцима и 
плаћања чланарине. 
 
50. Како видите вашу установу у европском културном контексту? 
 

Као што смо у досадашњем разговору поменули, фондови Музеја су изузетно значајни 
и у многим својим сегментима превазилазе локалне оквире, тако да сам значај наших збирки 
има одређено место у неком ширем контексту. Како је на пољу реформи у сфери културе и 
културних институција на националном нивоу, као се тежи укључивању у европске стандарде и 
европске културне контексте, у складу са националном културном политиком требало би 
видети, ускладити и наћи место нашег музеја, прво у оквиру неке регионалне културне 
политике и формирања регионалног културног идентитета, па онда на нивоу националног, а 
самим тим и у мери у којој је наш национални културни контекст укључен у европске. Ту може 
да се потражи и место нашег музеја. 
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Прилог 5. 

Интервју са Радицом Милошевић, директорком Историјског архива „Верослава 
Вељашевић“ у Смедеревској Паланци 

 
 
30. август 2005. 
Смед Паланка 
 
 
Мисија и циљеви 
 
1. Дефинисати профил установе (шта је уметничка и културна оријентација) 
 

Архив „Верослава Вељашевић“ у Смедеревској Паланци је установа културе од општег 
значаја која врши заштиту, чување, сређивање и обраду и презентацију архивске грађе за 
општине Смедеревска Паланка, Велика Плана и Жабари. 
 
2. Филозофија установе (однос према култури и уметности - елитна и масовна култура, 
индустрија културе, културни туризам и сл, однос према приватизацији културе, плурализму 
финансирања, став према публици, члановима и корисницима; однос према заједници - учешће 
на фестивалима, изложбама и другим програмима заједнице, сарадња са образовним и другим 
институцијама, однос са спонзорима и донаторима; однос према државној, градској и 
покрајинској власти; однос према другим сличним и различитим установама, удружењима, 
масовним медијима) 
 

Гледајући целокупну економску ситуацију у држави, а поготово у Паланци, ја ту не 
видим неке могућности за спонзоре, поготово што стичем утисак да потенцијални спонзори, на 
жалост, нити имају слуха за културу, нити виде себе у спонзорисању Архива. Више воле да 
спонзоришу неку књигу, па да буду виђени, бар ја тако видим неке новокомпоноване 
бизнисмене, јер ти нови бизнисмени више виде себе у некој сопственој промоцији, на тај начин 
би улагали, не мислим да неко види себе у улагању у Архив. Можда у неку тематску изложбу. 
Ми смо размишљали ове године и почели смо да вршимо припреме везане за изложбу 
„Привреда у Паланци“, па смо ту мислили да привучемо приватнике, мада кажем свако се држи 
за своје, ако је нешто везано за његове претке, он ће ту можда нешто и да спонзорише. 

Неки наши корисници, као што су нпр. нека предузећа, када дођу у ситуацију нпр. 
затварарају се, у стечају су, јер се гасе нека предузећа, зову Архив тек тада. Ми ту прискачемо у 
помоћ, одлазимо на терен, саветујемо их какав однос треба да имају према документацији, да 
све што настане на терену није то архивска грађа, већ само оно одабрано, донето истом 
категоријом регистратурског материјала, једино је то архивска грађа. Не прибегавамо тужењу 
појединих правних лица који баце своју грађу, а уствари њима је највише у интересу, јер не 
може неко да се понаша тако, у смислу, „док сам ја ту, то постоји, оног тренутка кад мене нема, 
баш ме брига шта се дешава“. Треба да постоји некакав траг о њима. Ако се не поштују закони 
за неке ствари од животног значаја, баш ће се неко придржавати закона о односу према 
архивској грађи. 

Општину видимо као људе који се мењају и ова установа постоји, не треба гледати ни 
мене као директора и везивати се за неке личности конкретно. Мора да постоји однос између 
општине као Оснивача и који одваја новац за Архив и радника који овде раде. Идемо том 
линијом да нема никакве везе ко ће бити на власти, већ је важно да се устали однос према 
Архиву. Друге институције, нпр. Музеј и док је био Центар за културу, имају устаљен однос са 
Општином, оне које су биле одувек 100% на буџету Општине, и некако они по аутоматизму 
њима према пребацују средства. Ми сваки пут морамо да се објашњавамо и кад кажем да се 
100% финансирамо из Општине, гледају ме чудно, не знајући, а то су ти људи који одлучују 
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колико ћемо ми добити. Сваки пут када се промени власт, ми морамо да им причамо исту 
причу, чему служи Архив, не желим да коментаришем о личностима који долазе на власт, то ме 
не интересује. Али, просто немају однос према Архиву, мада смо можда и ми криви што се 
више не пропагирамо као Установа и што нисмо довољно наметљиви. Али с друге стране, 
мислим да је обавеза људи који долазе на власт да проуче правна лица, буџетске кориснике, да 
не морају увек да ми кажу: „Ти си из Музеја“. Нема везе да ли ме је неко помешао са Винком из 
Музеја, али треба да знају чему служи Архив, чему Музеј. 

По нашој радној обавези имамо сарадњу са свим институцијама. Објективно, немамо 
неку потребу. То су више лични односи, ко кога познаје. Када би биле неке изложбе, у сваком 
случају би била боља сарадња, јер би у том случају ми обавестили све директоре школа, да 
доведу своју децу да то погледају. Али, за било какву изложбу увек је потребан новац. 
 
3. Разлог постојања?Мисија? 
 

Архив нема дефинисану карактеристичну мисију. У суштини, сматрам да је сваки архив 
установа културе која има задатак да чува историју за будуће генерације како људи не би 
заборавили своју прошлост. Можда звучи као фраза, али је то заиста тако. 
 
4. Жељена достигнућа? Циљеви рада? 
 

Желела бих да се не оптерећујемо материјалним средствима и да радимо свој посао због 
будућих генерација, због људи који су заинтересовани и због наше прошлости. Да будемо у 
могућности да средимо документацију и, оно што је сан сваког архивисте, да све што постоји у 
депоу архива постоји и у компјутеру, значи дигитализација грађе. Такође, да сва правна лица 
која производе архивску документацију имају нормалан однос према сопственој 
документацији, да предају Архиву архивску грађу, после одређеног времена кад стекне статус 
архивске грађе, а не да предају сав материал, све што је произведено, ево узмите, или ћемо да 
бацимо. Волела бих да се уопште однос према документу промени, како се ми не би бавили тим 
физичким пословима у смислу разврставања по фондовима, по одељењима, и да то радимо са 
двоје људи, а не да радимо сви, односно да архивиста бави науком, да обрађује архивску грађу, 
а не да је сређује. 
 
Планирање програма и пројеката 
 
5. Опис рада? Организациона и програмска структура (одељења/секције, садржај и врсте 
програма)? 
 

Статутом Архива регулисан је правни положај Установе, делатност, унутрашња 
организација, синдикална права радника, обезбеђење имовине и објеката, пословна тајна и рад 
у ванредним приликама, план и програм рада и финансијско пословање. Према унутрашњој 
организацији, органи Архива су: Директор, Управни одбор и Надзорни одбор, мада не знам 
чему Надзорни одбор служи, кад се није никад није састао. Све што их интересује, за нпр. 
финансијску контролу они то могу да провере, да имају увида из Општине, јер ми немамо 
сопствено рачуноводство, већ нам то раде људи из Општине. Тако да ја мислим да тај Надзорни 
одбор само формално постоји. 

Архив обавља своју делатност тако што су послови категорисани у пет група послова, и 
то: послови руковођења Архивом; послови заштите архивске грађе и регистратурског 
материјала ван Архива и депоа; послови сређивања и обраде архивске грађе и истраживачки 
рад; послови коришћења архивске грађе и библиотечког материјала и културно-просветна 
делатност; општи послови. 

Нас има мало, па је само формално направљена подела по одељењима. Сви раде све. 
Спољна служба намењена је за рад на терену и за пријем грађе, служба сређивања и обраде 
архивске грађе, рачуноводство, које немамо сопствено, писарница, читаоница и депо. 
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6. Ко доноси одлуке у вези програма и пројеката? На основу којих критеријума? 
 

Ја као директор имам коначну реч, али у суштини увек примам сугестије колега, имамо 
састанке свих запослених, где се дају предлози, где се ја консултујем са запосленима, ми смо 
мали колектив, упућени смо једни на друге и доста времена проводимо заједно, тако да у 
суштини, сваки предлог узмем у разматрање и кад радим план увек питам колеге, независно од 
стручне спреме и узмем у обзир све могућности. Тај план иде на Управни одбор. До сада 
никада није било проблема, планови се образложе и прихвате. Што се тиче критеријума, могло 
би да се каже да је то нека актуелна, конкретна ситуација, у смислу ургентности и стања на 
терену. 

 
- Да ли имате урађен стратешки план, ако не, да ли размишљате о његовој изради и 

шта видите као препреке у томе? 
 

Немамо израђен стратешки план. Мени су финансије највећа препрека за било какво 
планирање. Ја не знам да ли ће бити нових људи који ће се овде запослити. Сваки пут кад дође 
нови радник, ако се деси да дође нови радник, то значи упућивање већ запосленог радника на 
њега, јер би требало да има у неку руку ментора. Нови људи могу да поремете јер сви зависимо 
једни од других, јер то захтева одређени третман који ремети неке друге ствари. Ми нисмо 
сигурни да се у неком периоду број запослених неће мењати. Док не видим паре на рачуну, на 
не могу бити сигурна у та средства. 
 
7. Како се социо-политичке промене одражавају на организацију рада, програме и пројекте? 
 

Искрено речено никоме не пријају те промене, мада овде није било никаквих 
условљавања по питању политике и тога да треба да будем члан неке одређене партије, јер ја 
сам овде од 1998. Можда Архив као установа никоме није био специјално интересантан, да би 
имао жељу да буде директор Архива. Било је ту чисто неких вербалних ствари, али да је био 
неко стварно заинтересован, сигурно би прошао, јер ја нисам политичка личност, имамо своје 
политичко опредељење, али не припадам ни једној партији. Ја бих више волела да буде 
директор било ко из Архива, само да ми не дође неко са стране. Не зато што мислим да је неко 
неспособан, него што просто не зна како да ради. Јер ипак директор мора да зна, макар колико 
радници, ако не и више. 

Дешава се да кад дође нова власт, каже: „вас је ту мало“, па нам пошаље неког новог, 
али сва срећа што нам пошаље добре људе, као да смо их бирали. Међутим, после нико не пита 
за њега. Он после годину дана треба да полаже стручни испит, да борави због тих обавеза у 
Београду, јер не може без стручног испита да добије стално запослење. Треба том човеку да 
платим смештај, пут, дневницу, и нико не пита за то. Раније је било другачије када је 
Министраство за културу финасирало. 
 
8. Како се програми и пројекти уклапају у националну културну политику? 
 

На то питање не знам да одговорим. 
 
9. Како се програми и пројекти уклапају у општинску културну политику? 
 

Не постоји дефинисана културна политика на општинском нивоу, мислим да се Архива 
сете кад морају да дају паре. 
 
10. Да ли мислите да активно учествујете у креирању културне политике општине? 
 

Не и немамо ту амбицију. Активно да, у смислу као директор, пошто ми је то и обавеза, 
али не зато што зазирем од неког конкретног на власти, него зато што мислим да нема слуха, да 
то нико не би ни чуо. 
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11. Како се ваши програми и пројекти уклапају у културну и туристичку понуду општине? 
 

Стварно нисам упозната са тим да ли постоји икаква културна и туристичка понуда 
општине. Било је неких покушаја као приликом доласка делегације руске амбасаде. Могло би 
да буде могућности, али се Архива нико не сети. Можда се све врти у круг с обзиром на то да 
се ми нисмо довољно наметали. 
 
12. Чиме се разликују од других сличних програма и пројеката? 
 

У принципу се не разликују. Архив Србије нам је матична кућа. Пре промене начина 
финансирања, ми смо имали обавезу да све што нам наложи Архив Србије, ми радимо. Наши 
планови су одлазили у Архив Србије, па тек онда у Министарство културе. Сада је сасвим 
другачије. Свака установа ради за себе и на свој начин. Ја сам се просто разочарала послe 
„пада“ Архива на општински ниво, и Архив Србије нема више ту улогу коју је имао, изгубио је 
ауторитет. Раније смо били у обавези, док смо били републичка установа, да шаљемо податке, 
па они све те податке сумарно шаљу Министарству културе, и некако је била много већа 
контрола. Међутим сада нико никоме не полаже рачуне. Раније се донесе документ на 
републичком нивоу, на Архивском већу се донесе одлука да се као приоритет сређују одређени 
фондови, и сви смо то радили. 
 
13. На основу којих критеријума процењујете њихов квалитет? 
 

Извештај о раду говори о томе да ли смо нешто испланирали реално или нереално. Ми 
имамо појединачне извештаје о раду некад се деси на три месеца и направимо пресек да видимо 
шта је ко урадио, свако добије неки свој радни задатак. Наше извештаје шаљемо Министарству, 
Општини, Управном одбору, али питање је да ли то уопште неко чита. 
 
14. Да ли размишљате о промени програмске политике? Да ли сте спровели неко 
истраживање о резултатима ваших програма и пројеката? 
 

Ја сам размишљала о томе да покренемо часопис који би излазио једном годишње. 
Нисмо спровели никакво истраживање. 
 
Административна, управна и законодавна структура 
 
15. Којим актима је регулисана управна структура (анализирати период од 2000-05)? Колико 
се директора/председника/секретара променило у том периоду? 
 

Управна структура је регулисана Статутом Архива, правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места, а њиме се утрврђује унутрашња организација и 
систематизација радних места, организациони делови, њихов назив и деолокруг, начин 
руковођења, начин извршења послова и задатака, права, обавезе и одговорност запослених, 
радна места и опис послова и задатака, степен стручне спреме, број радника итд. 

Ја сам од 1998. године директор. 
 
16. Број запослених? Кадровска политика? Има ли довољно запослених (посматрати период од 
2000-05)? 
 

Тренутно је у Архиву деветоро запослених и тај број се мењао од 2000. године. Осморо 
је стално запослено, а један радник на одређено. Ту су: Директор који руководи архивом; на 
пословима заштите архивске грађе и регистратурског материјала ван Архива и депоа су 2 
запослена; на пословима сређивања и обраде архивске грађе и истраживачки рад 4 запослена; 
на пословима коришћења архивске грађе и библиотечког материјала и културно-просветна 
делатност је 1 запослен. 
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Објективно гледајући, можда би нам и требао неки радник више, а с друге стране и не 
треба нам, с обзиром на то коју грађу имамо и како је то оно што ми имамо овде мало 
интересантно, бар за сада гледано, и како се све побацало на терену, и то може да обави десет 
људи у Архиву, тако да нека потреба за новим радницима не постоји. Евентуално би у обзир 
могао да дође још један радник. Волела бих да имамо сопствено рачуноводство, али не бих 
волела да имамо више помоћних радника, него стручњака. Боље је да имамо људе који се баве 
архивском струком, а за те помоћне послове можемо да ангажујемо и раднике по уговору. 
 
17. Да ли се ангажују спољни сарадници? Којим поводом и како? 
 

Не. Једино ако бисмо убројали рачуноводство, али људе из архивеске струке не. Можда 
бисмо могли када би радили неку публикацију, па да нам неко дође из других Архива да нам 
помогне. 
 
18. Какав је образовни профил запослених и како се запошљавају? 
 

Имамо високу стручну спрему и средњу, 4 радника са високом и 4 радника са средњом 
стручном спремом.  

Ја увек инсистирам на конкурсу, без обзира што се дешава да добијем директиву да 
неко мора да се прими, јер хоћу себе законски да покријем, значи увек се прими радник па се 
онда распише конкурс. Буде то пријем по хитном поступку, на три месеца, па се то продужи на 
још три, па на крају распишем конкурс. Ако Оснивач инсистира да се прими радник онда се то 
и одради. Претпостављам, да када бих ја покренула иницијативу да се шири систематизација, 
да то не би сигурно прошло. 
 
19. Да ли сматрате да је перманентно стручно образовање кадрова могуће и потребно? 
 

Мислим да треба и мора. Док смо били при Републици кадрови су посећивали стручне 
семинаре, саветовања, Архивска већа. Сада тога више нема, опет кажем, то је повезано са 
материјалном фактором. 
 
Финансијска структура 
 
20. Који су ваши финансијски извори: екстерни, интерни (сваки извор у %)? 
 

Архив се 100% финансира из буџета Општине. Раније је то било другачије. 
Министарство културе је финансирало Архив у деловима плате и заштите грађе, а материјалне 
трошкове је финансирала општина у којој се Архив налази, конкретно СО Смед. Паланка. 
Међутим, после промена везаних за локалну самоуправу, Архив се 100% финансира из буџета 
СО, с тим што има могућност и за сопствена средства. Архив има могућност да документацију 
коју издаје, а то су фотокопије за потребе правних и приватних лица, да наплати. Тај новац који 
би Архив зарадио, и који заради у крајњем случају, би требало да користи искључиво за 
заштиту грађе, за куповину архивских кутија, полица, за куповину противпровалног и 
противпожарног аларма, за ствари које нигде нису предвиђене по питању буџета. Нама када 
планирају буџет за годину, никада нам нису испланирали, без обзира колико смо ми тражили, 
средства за заштиту грађе. За разлику од времена када је Министарство културе финансирало 
постојала је та ставка. Нека и месечно буде то и по 700 динара, накупи се то преко године и 
мораш да испланираш нешто на годишњем нивоу, макар да се купи одређена количина 
архивских кутија које су битне да се у физичком смислу заштити документација која нам дође у 
Архив. Сваким нашим планом предвидимо и могућност сопствених прихода, али то не може да 
се предвиди у динар, јер просто не можемо да знамо аутоматизам потребе грађана и правних 
лица за документацијом која се налази у Архиву. Да је ситуација као што није, ми бисмо та 
наша средства искључиво улагали у заштиту грађе. Међутим, с обзиром на то да је финансијска 
ситуација у самој општини каква јесте, да се буквално само за плате, евентуално баш када 
добијемо неке рачуне пред тужбу, онда нам дају неки новац. Иначе, не постоји навика или 
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обавеза наше Општине, да ли према Архиву или према свим установама културе, ја не знам, да 
када стигне рачун за телефон, за струју, да ми њима пошаљемо тај рачун и да они то плате и да 
се не оптерећујемо тим неким обичним, материјалним стварима, типа струја, вода, грејање, 
него да сва документација која се издаје и на тај начин од сопствених средстава може да се што 
више побољша наш рад, нпр. да купи микрочитат, као што смо га ми купили. 

Однос у процентима између екстерних и интерних извора финансирања је 90% из 
буџета према 8-10% сопствених прихода. 

Министарство културе Републике Србије даје финансијску подршку када имате добар 
план и програм. Пошаље се захтев Министарству и они финансирају пројекте који су од 
интереса за Републику, њих не занима нешто од локалног значаја. Значи, ако ми хоћемо да 
скенирамо сву документацију општине Паланка ради оперативних захтева, они то неће да 
финансирају, јер не виде интерес за Републику. Ми смо од Министарства добили прошле и ове 
године по 450.000,00 динара за микрофилмовање. Али рецимо када се ради о матичним 
црквеним књигама које су културно добро од изузетног значаја, ту су већ заинтересовани. И 
захваљујући том новцу ми смо део црквених књига, матичних књига микрофилмовали и купили 
микрочитач, компјутер, скенер и апарат за противпожарну заштиту. Та средства су нам била 
довољна да завршимо посао. 
 
21. Да ли су се извори мењали током последњих 5 година или су константни? 
 

Константни су. 2001. године смо прешли са Рапублике на Општину. А могућност за 
остваривање сопствених средстава смо имали и раније. 
 
22. Да ли се програми прилагођавају расположивим средствима или обрнуто? 
 

Искључиво се програми прилагођавају расположивим средствима. 
 
23. Да ли имате алтернативне изворе финансирања (комерцијалне услуге и активности-
издавање простора)? 
 

Простор не бисмо ни смели да издајемо због самог профила установе, законски не 
бисмо смели. Наше услуге су: фотокопирање докумената, издавање уверења из грађе, издавање 
грађе на услугу, и услуге сређивање грађе на терену. 
 
24. Како и где тражите спонзоре? Шта им нудите за узврат? 
 

Нисмо до сада тражили спонзоре. 
 
25. Да ли послујете са дефицитом? Да ли се дефицит покрива из државног буџета или из 
других извора? 
 

Не. Углавном је било до сада оно што је предвиђено буџетом 100% није дато Архиву. 
Значи, колико год нас мало предвиде, и то што нас предвиде, не дају 100%. За плате да, за 
остало, не. 
 
26. Да ли сматрате да је нормално да култура послује са дефицитом? Како се то може 
избећи? 
 

Не сматрам да је нормално. У овој ненормалној држави, можда је и нормало. 
 
27. Да ли можете остварити већи самостални приход? Политика цена: 
улазница/чланарине/претплате? 

То опет не зависи све од нас. Ми јесмо расположени, никада није било отпора међу 
радницима везано за рад на терену, али ако неко нема пара да плати, не можемо на силу да 
одемо. Можда би могле цене у ценовнику да буду веће, али посматрајући целокупну економску 
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ситацију у овом граду, мислим да не можемо. Постоји ценовник услуга који је донет на 
Управном одбору, гледамо да оне буду усклађене са ценама у другим архивима, како не би 
било неких великих разлика/искакања, а понекад услуге и не наплатимо, што зависи од наше 
интерне процене. 
 
28. Да ли мислите да ваша установа може остварити профит и како? 
 

Било би добро да то буде профит који се не би трошио на неке основне ствари, већ да се 
уложи у издаваштво. Када бисмо имали радника који је расположен за писање и довољно 
документације да се објави нека публикација. Али објективно гледано, кога би занимала 
публикација типа „Из архивске грађе“. Мислим да су људи више заинтересовани за тренутна 
збивања. Размишљање о покретању часописа сам већ поменула, који би излазио једном 
годишње, као неки архивски преглед. Али, ко ће то да купи, који је то профит. Ја могу то да 
испоклањам људима у паланачкој и плањанској општини, да дам колегама да виде шта има у 
нашем Архиву, да неки истраживач кога интересује грађа у овом Архиву то погледа, али то 
опет не може да се уновчи. Мислим да немамо чиме да се наметнемо у смислу да бих ја то 
могла да продам. 
 
29. Да ли имате у виду нове финансијске изворе? 
 

Не. Не видим начина да интригирам спонзоре. 
 
30. Колико ваша установа има врста пореза на доходак у култури? Колико има врста пореза и 
доприноса на личне дохотке које плаћају сви запослени/самостални уметници и сарадници? 
 

Као и свака друга установа културе. Ми нисмо у ПДВ-у пошто немамо средстава преко 
два милиона. 
 
Корисници - публика – чланство 
(општи део) 
 
31. Који су ваши програми и пројекти намењени публици, а који другим корисницима? 
 

Публици су намењене изложбе којих је било овде раније. Од како сам ја овде тога није 
било. Једино смо учествовали на изложби у Руском дому пре две-три године када се 
презентовала читава паланачка општина, и прављена је изложба у холу Скупштине општине. За 
то је увек потребан новац. То што дуго нисмо направили изложбу можда доприноси и 
чињеница што из простог разлога не желим да бодем шпенадлама документ, ставим ружан 
документ, што сваки документ треба да буде праћен легендом, да буде права архивистичка 
изложба, хоћу да то буде професионално урађено. 

Корисницима су намењене наше услуге сређивања архивске грађе за правна лица и 
приванта лица која за сопствене потребе долазе за сопствену документацију и уверења. Имамо 
истраживаче који долазе за сопствене потребе ради истраживања. 
 
32. Која је ваша циљна група? Како долазите до ње? 
 

Архиву би требала да циљна група буду млади људи који ће имати изграђен став према 
архиву као установи, да знају чему он служи, шта овде могу да сазнају и наравно, дођу овде да 
виде. Наравно циљна група су и старији људи који имају доста времена и искуства да би могли 
да пишу. Те изложбе, које немамо, би требало да буду један од начина и преко медија, али на 
том пољу нисмо више радили. 
 
33. Колико су ваши корисници лојални? Да ли редовно користе ваше програме/пројекте/услуге? 
 

Немамо ту ситуацију да нам странке нон-стоп долазе. 
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34. Шта предузимате да би корисници били лојални? Да ли сте ви лојални њима? 
 

Јесмо и ми њима лојални. Наши корисници су углавном људи који су пребили све 
прагове и сва врата и на крају дођу изреволтирани. Сви су их живи окретали и на крају дођу 
овде. Ми корисницима излазимо у сусрет, и знамо сви да се сви, када нешто није довољно 
сређено, потрудимо да нађемо одређени тражени документ због саме странке која не долази 
често, било би непријатно да водамо људе и кажемо: „дођи сутра, дођи прекосутра“. Има људи 
који су презадовољни јер су пре Архива свуда где су били и људи задовољни излазе одавде. 
Има ситуација када истог момента нађемо, много је битно да знају број документа, када не 
знају ни која је година у питању, то мало дуже траје, али углавном кроз разговоре са њима 
добијемо податке, јер што више података имамо, већа је могућност да нађемо што пре 
документ. Такође, кориснике када је потребно упутимо и на неке „Службене гласнике“, има 
неких одлука које су донете на Републичком нивоу, па их упутимо на одређене чланове, па им 
је некада и то довољно. 
 
35. Како долазите до нових корисника? 
 

Они нас просто сами налазе, јер смо установа која између осталог и то ради. Апсоурдно 
ми је да се рекламирам да имам копије. Људи добију информацију вероватно у Општини тамо 
где је и настала та копија. И правна лица знају за наше услуге, тако нпр. у Великој Плани 
постоји агенција која проналази грађевинске дозволе. Они нас позову, ми њима нађемо и 
наплатимо им ту услугу. Коме ће они наплатити и колико, то нас не занима. 
 
36. Како су се број и структура публике/корисника/чланова мењали током последњих 5 година? 
 

Можда се повећао број с обзиром на то да су на телевизији људи чули за враћање 
земље, па су многи долазили да виде да ли постоји документ на основу којег су им ту земљу 
узели, али тога има мало. Оно што ми имамо, можда и није урађено како треба, не кажем ја да 
је то неко бацио или задржао у просторијама имовинско-правне службе у Општини, или нису 
затекли. Више је било заинтересованих љуиди баш по питању те имовинско-правне 
документације везане за конфискацију, експропријацију, национализацију, али кажем мали је 
број таквих докумената предат Архиву. На сугестију Архива Србије да ће због тих процеса 
бити вероватно повећан број заинтересованих и корисника, ми смо били приправни на овакву 
ситуацију. Број корисника не можемо да предвидимо. 

 
Маркетинг и ПР 
 
37. Да ли имате маркетинг план и стратегију? Да ли ангажујете агенције или имате своју 
службу? 
 

Немамо маркетинг стратегију. Не ангажујемо агенцију за односе са јавношћу. Једна 
колегиница, која је задужена за обраду архивске грађе, пошто је иначе новинар по струци, је 
задужена за односе са јавношћу, и има искуства у раду на медијима. На жалост, овде нема 
много дешавања да би се нон-стоп Архив стављао у први план. 

 
38. Које форме маркетинга примењујете (постери, лифлети, видео, спотови, комерцијални 
огласи...)? 
 

Лифлет, ТВ емисија у сврху промоције која се емитовала на локалној ТВ станици 
„Јасеница“. 
 
39. Како сте промовисали ваш последњи пројекат? 

Могу да Вам одговорим како намеравамо да промовишемо наш будући пројекат. 
Планирамо да позовемо локалне телевизије, човека за микрофилмовање који би могао да каже 
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све о техничким појединостима везаним за микрофилмовање. У уговору који сам ја потписала 
са Министарством културе пише и да је Архив у обавези да обавести јавност да је 
Министарство учествовало у финансирању тога. А то је и начин да привучемо пажњу на себе. 
Промовисаћемо и набавку противпожарног аларма који неколико година покушавамо да 
набавимо. 
 
40. Који проценат буџета се троши на маркетинг? 

0% 
 
41. Која је политика цена? Повластице? Да ли самостално формирате цене 
улазница/чланарине/претплате? 
 

Запослени се договоре око цена, па то иде на Управни одбор. И консултујемо са са 
другим архивима. 
 
42. Да ли имате изграђен корпоративни идентитет (лого, слоган, боја)? 
 

Немамо. 
 
43. Да ли имате мејлинг листу? Које је структуре? 
 

Тек смо недавно купили компјутер и тек треба да уведемо Интернет, јер постоје око 
тога потешкоће техничке природе. Тако да је то тек у уплану. 
 
44. Како комуницирате са медијима? 
 

Лоше. 
 
45. Имате ли интернет презентацију? 
 

Немамо. 
 

Сарадња и размена 
 
46. Да ли сарађујете са домаћим и иностраним установама различитог типа од ваше? Са 
којим? На којим пројектима? Ко је иницијатор сарадње? 
 

Не. 
 
47. Да ли радите копродукције на националном и међународном нивоу? Примери? 
 

Не. 
 
48. Да ли развијате сарадњу и размену са сличним установама на националном и међународном 
нивоу? Примери? Ко је иницијатор сарадње и размене? 
 

Са нашим архивима имамо врло успешну сарадњу, размењујемо искуство, поготово са 
Архивом Србије. Сарадња је обострана, по потреби. 
 
49. Да ли сте члан неког европског нетворка? Који је разлог за то? 
 

Нисмо. 
50. Како видите вашу установу у европском културном контексту? 
 

Тешко да можемо да је видимо. 
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Прилог 6. 

Интервју са Томиславом Митровићем, директором Градског позоришта у Смедеревској 
Паланци 

 
 
24.8.2005. 
Смед. Паланка 
 
 
Мисија и циљеви 
 
1. Дефинисати профил установе (шта је уметничка и културна оријентација) 
 

Уметничка и културна оријентација позоришта је едуковање грађана свих узраста, од 
обданишта, преко ђака основних и средњих школа, једном речју, комплетан живаљ који се 
налази на територији ове општине. С обзиром на то да наш град нема професионално 
позориште, задатак овог позоришта је да преузме улогу професионалног позоришта и да пружи 
граду сва културна догађања из домена позоришне делатности. 
 
2. Филозофија установе (однос према култури и уметности - елитна и масовна култура, 
индустрија културе, културни туризам и сл, однос према приватизацији културе, плурализму 
финансирања, став према публици, члановима и корисницима; однос према заједници - учешће 
на фестивалима, изложбама и другим програмима заједнице, сарадња са образовним и другим 
институцијама, однос са спонзорима и донаторима; однос према државној, градској и 
покрајинској власти; однос према другим сличним и различитим установама, удружењима, 
масовним медијима) 
 

Позориште оваквог профила принуђено је да има више извора финансирања. Основни 
вид финансирања је из буџета, јер је Оснивач овог позоришта локална самоуправа, општина 
Паланка и она 80% средстава који су потребни за живот овог позоришта издваја буџетом 
почетком сваке календарске године. Наравно, Позориште је принуђено и да се само довија, 
често се догађа да се буџет не испуни сто посто од планираног, и онда Позориште мора да 
проналази друге, алтернативне изворе финанисирања. Обично су у питању спонзорства, 
донаторства. Међутим, то не подразумева само добијање новчане помоћи, већ и добијање 
одређене врсте материјала, као што су сценографија, костим и сл. Тако да се позориште не 
оријентише само на то да добије финансијска средства, већ је спремно да прихвати и робу, јер у 
противном, позориште би морало ту исту робу да купи. Значи, све могућности се користе за 
живот и рад овог позоришта. Посматрајући ову и прошлу годину, тај однос је 65% - 35% у 
корист буџета. 35% обезбедити из сопствених прихода мислимо да је то поприличан успех, али 
је и изузетно напорно, када узмемо у обзир да привреда Паланке у јако лошем стању, па према 
томе тешко је наћи некога ко је спреман да уложи средства у културу. 

Када би привреда Паланке била здрава и јака, ништа лепше нема него спрега култура и 
привреда, јер им се на тај начин враћа многоструко – пружају се људима одређена културна 
сазнања, упознавање са литературом, са лепим говорењем, са много чиме што позориште може 
да пружи. Значи на тај начин би позориште вратило привреди уложена средства јер то нису 
узалуд бачене паре, него су то усмерене паре, јер финансирањем од стране привреде неке 
представе, не добијају само од тога запослени у тим фирмама, већ добија цео град, јер свако од 
тих радника у предузећу има породицу, пријетаље које ће да доведе да погледају представу. 
Зато позориште води рачуна, без обзира какви су услови привређивања и живота, о свом односу 
према публици. Такав начин размишљања у овом позоришту траје дуги низ година и зато сви 
који играју у Паланци, рачунајући и наше позориште, изјављују да скоро нису играли пред тако 
добром публиком, публиком која разуме позориште и зна шта је позориште. А да би се имала 
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таква публика, позориште мора да ради онако како треба да се ради, једном речују, да пружа 
квалитетне програме и услуге. 

Позориште има много добар однос са свим људима који су спремни да помогну његов 
рад. Позориште може да им узврати играњем представа за чланове њиховог колектива или 
штампањем рекламног материјала стављањем логоа фирми, рекламних порука и сл. Користимо 
и јавне медије, ТВ, радио, штампа, када имамо најаве наших представа, ми увек искористимо 
прилику да кажемо ко је помогао да се дође до резултата, односно да се представа изведе. 

Што се тиче нашег односа према локалним властима, сама чињеница да је СО наш 
оснивач, мора да постоји један други, посебан начин опхођења. За сада постоји солидна 
сарадња између локалне самоуправе и Позоришта, с тим што Позориште мора да испуњава и 
одређене задатке које СО постави испред њега, не само што Позориште треба да ради, јер 
локална самоуправа финансира рад ове куће, па према томе, Позориште води рачуна и о 
захтевима Оснивача. Наравно, буџет у овим годинама није богзна какав, међутим, сналазимо се 
у сарадњи са људима из Општине и успевамо да Позориште одржимо на лествици коју оно има, 
да не сиђе испод тога. 

Поготово са медијима имамо одличну сарадњу. Уступамо им наше представе које су 
снимљене или они да их сниме, а уз нашу дозволу их касније емитују на ТВ, када нпр. оне 
престану да се играју. Тиме оне поново постају живе, улазе у домове људи. Тако нпр. људи који 
су већ видели ту представу „уживо“ у сали, имају прилику да је виде или доживе на један други 
начин, јер се наравно посматрање представе у сали и преко телевизије разликује. 

Сарађујемо и са другим културним институцијама, међусобно се помажемо. Примера 
ради са Музејом, који нам је и физички најближи, сарађујемо по питању програма, изложби, 
итд. 
 
3. Разлог постојања?Мисија? 
 

Градско позориште је установа која се бави развојем позоришног аматеризма и 
ширењем позоришне културе на подручју општине Паланка. Својим активностима Позориште 
обезбеђује реализацију различитих културних садржаја и задовољава основне културне 
потребе. 
 
4. Жељена достигнућа? Циљеви рада? 
 

Не само да Позориште води рачуна одређеном броју представа које ће да одигра, већ 
има задатак и да одређене представе кандидује за разне смотре и фестивале. У рангу у коме се 
ми налазимо, то је Републички фестивал, а раније је био и Савезни фестивал. Примера ради ове 
године је било 140 позоришта у конкуренцији, 120 је успело да прикаже своја остварења пред 
селектором, а од тих 120 одабрано је 8 који су отишли на завршну смотру. Позориште има своју 
узлазну линију, која неки пут остане у истој равни, или неки пут крене на доле, у сваком 
случају трудимо се да идемо узлазно. Последњих десет, или нешто више година, Позориште је 
учесник свих фестивала Србије, што значи да успева да се налази у самом врху српског 
аматеризма. А управо је циљ да позориште и остане у врху српског аматеризма. Штавише 
трудимо се да направимо неки прелаз између професионалног и аматерског, јер ипак морамо да 
имамо неке представе које су на репертоару стално и које можемо у свако тренутку да 
одиграмо. Јер, глумци аматери овог позоришта су негде другде у радном односу и питање је да 
ли би могли да одговоре у сваком тренутку на захтеве. 
 
Планирање програма и пројеката 
 
5. Опис рада? Организациона и програмска структура (одељења/секције, садржај и врсте 
програма)? 
 

Статутом Позоришта регулисани су правни основи за функционисање Позоришта као 
самосталне институције. Статутум су одређени: правни положај, делатност и унутрашња 
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организација, руковођење, управљање, начин одлучивања, заштита права радника, планирање, 
пословна тајна… 

Рад Позоришта организован је кроз одељења: дечја, омладинска и велика сцена/драма. 
Од програма, ту су играње позоришних представа, прављење монолога, реситала, организовање 
музичких манифестација, концерата, једном речју, све што има културно-едукативни карактер. 
 
6. Ко доноси одлуке у вези програма и пројеката? На основу којих критеријума? 
 

Постоји Уметнички савет Позоришта који број пет чланова и кога сачињавају људи 
запослени у позоришту, корисници и представник оснивача. На седницама Уметничког савета 
дају се предлози шта би то било добро да се у тој сезони ради, спрема. На предлог Савета, 
Управни одбор заседа, саслуша предлоге Савета и уз консултацију са директором Позоришта, 
Управни одбор доноси одлуку да ли ће тај нпр. предложени текст спрема или не, и ко ће бити 
ангажован од редитеља. Наравно, услов да се тај текст који ће се поставити на сцену јесте, да 
има све елементе књижевног дела, да има своју књижевну вредност и да делује васпитно, а не 
супротно. Ово позориште више негује класичан репертоар, тј. базира се на класику, не само 
домаћу, већ и страну, овде се игра и Шекспир, Горки, Нушић, итд. 
 

- Да ли имате урађен стратешки план, ако не, да ли размишљате о његовој изради? 
Шта видите као препреку у томе? 

 
Размишља се о стратешком плану, али у овом тренутку Позориште га нема, а и да га 

има, тај план би остао само на папиру. Ми имамо неке идеје и планове које се тичу једног 
дужег временског периода, а не само за једну сезону, међутим тај наш план зависи од тога да ли 
ће га Оснивач прихватити или не. Опет се враћам на могућности финансирања. Буџет је такав 
да уврх главе правимо план унапред највише за годину и по, до две унапред. Преко три године 
не правимо никакав план. 
 
7. Како се социо-политичке промене одражавају на организацију рада, програме и пројекте? 
 

Позориште има срећу да се те промене не утичу на његов рад. Сва политичка превирања 
у нашој општини и промене не одражавају се сви потреси на ову институцију из простог 
разлога што се ова институција бави искључиво културом, а не политиком. То је један од 
разлог што Позориште постоји и опстаје свих ових година, јер Позориште је свачије, и не може 
да буде нечије. Ако неко жели да има сопствено позориште, нека га оснује. 
 
8. Како се програми и пројекти уклапају у националну културну политику? 
 

Ми не знамо каква је национална културна политика. Поред тога што она не постоји, не 
можемо да будемо национални ниво, јер је Позориште основано за одређени локалитет, 
односно оно је искључиво општинског карактера, а Република се укључује у рад овог 
позоришта једино када су у питању републички фестивали, са својим средствима. 
 
9. Како се програми и пројекти уклапају у општинску културну политику? 
 

Теоретски гледано постоји координација у раду институција културе у овом граду од 
стране Оснивача, тј. Скупштине општине, међутим врло чест и испадне из колосека па почиње 
хаотично да се ради што се веома лако види и изузетно се одрази на квалитет програма не само 
Позоришта, већ и других институција културе. И зато ако случајно Оснивач заборави да ради 
координацију, онда се институције културе потруде, па саме искоординирају свој рад, наравно, 
не увек. 
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10. Да ли мислите да активно учествујете у креирању културне политике општине? 
 

Учествујемо, чим предлажемо неке програме који се прихватају и реализују, па самим 
тим значи да учествујемо у креирању те политике. Ми смо ти који предлажемо програме, дакле 
они нам нису наметнути. 
 
11. Како се ваши програми и пројекти уклапају у културну и туристичку понуду општине? 
 

Позориште је у могућности да према потребама општинске туристичке организације 
даје одређене програме седмично или више пута у току недеље, зависно од потреба, међутим, 
на жалост, та Општинска туристичка организација се не бави оним чиме би требало да се бави, 
дакле развојем туризма у општини Паланка, већ се бави агенцијским пословима, вођењем људи 
у шопинге или на летовања, уместо довођењем људи у град и показивањем оног што се има, 
они раде обрнуто, према томе, овде нема коме да се шта покаже. 
 
12. Чиме се разликују од других сличних програма и пројеката? 
 

Нема ту неке велике разлике, у принципу све је то исто. 
 
13. На основу којих критериијума процењујете њихов квалитет? 
 

Њихов квалитет су показали резултати наших анкета, а други показатељ нашег успеха 
су смотре и фестивали, почев од дечијих фестивала, преко омладинских, све до фестивала 
одраслих и вредновање на тим фестивалима јесу исто показатељ да ли ово Позориште има 
правилну оријентацију, правилан избор репертоара, и какав је уметнички квалитет изведеног. 
Имајући у виду резултате који се постижу задњих година, а и раније, Позориште не омањује. 
 
14. Да ли размишљате о промени програмске политике? Да ли сте спровели неко 
истраживање о резултатима ваших програма и пројеката? 
 

Више пута смо радили анкете чиме смо проверавали жеље наших гледалаца и мишљење 
о нашим представама. Анкета је рађена пре годину и по дана и састојала се из два питања: Шта 
бисте волели да видите на репертоару? и Гласајте за прве три представе које су вама остале 
у сећању. Показало се да је оно што смо и ми знали и што је публика прихватала, и што је било 
тражено широм Србије, да се подударило са резултатима анкете. У питању су представе које су 
на неки начин постале култне. 
 
Административна, управна и законодавна структура 
 
15. Којим актима је регулисана управна структура (анализирати период од 2000-05)? Колико 
се директора/председника/секретара променило у том периоду? 
 

Управна структура је регулисана Статутом и Правилником о систематизацији радних 
места. Органи Управе Позоришта су: Управни одбор, Надзорни одбор и Директор. Стручни 
орган Позоришта је Уметнички савет. Постоји и правилник о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места са описом послова. Послови у Позоришту деле се на: 
руковођење позориштем, уметничке послове, административне послове и сценско-техничке 
послове. Тренутно је у Позоришту запослено 11 радника, мада је систематизацијом предвиђен 
већи број, и то – директор, уметнички руководилац, уметнички координатор, организатор, шеф 
рачуноводства, благајник, мајстор светла (електричар), мајстор тона (рад на компјутеру), 2 
мајстора декоратера, гардеробер, спремачица, референт ПП заштите и ложач. 

Један директор је на функцији од 2000. до сада. У време постојања Центра за културу, ја 
сам био заменик директора Центра и управник Позоришта. 
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16. Број запослених? Кадровска политика? Има ли довољно запослених (посматрати период од 
2000-05)? 
 

У Позоришту је једанаест запослених. Неки сматрају да у Позоришту има доста 
запослених, али у суштини кад се сагледа стварна потреба, ми немамо много запослених. 
Притом не мислим на глумачки кадар, јер то су све глумци аматери, већ на оне који опслужују, 
они који помажу да се представе изведу. Ако се жели добра представа онда треба да имате 
добру екипу - од сценографа, костимографа, електричара, тонца, јер треба и музику одабрати и 
снимити, костиме одабрати, једном речју треба пуно ствари урадити да би се једна представа 
поставила на сцену и извела како треба. Тако да, у суштини, број запослених није довољан. 
Број запослених се од 2000. године мењао, од 8 па до 11. Морам да кажем да је Позориште 
овакво какво је сада, на неки начин замишљено, почело је да живи 1950. године, мада оно 
постоји још много раније. Када је почело да ради као градско позориште, имало је 40 
запослених, и две године је радило малтене као професионално позориште. 
 
17. Да ли се ангажују спољни сарадници? Којим поводом и како? 
 

С обзиром на то да Позориште нема довољно својих људи, принуђено је да ангажује 
спољне сараднике. Они су редитељи, костимографи, сценографи, музичари, људи које 
ангажујемо по уговору. 
 
18. Какав је образовни профил запослених и како се запошљавају? 
 

Свако радно место има прописану квалификациону структуру. Расписујемо конкурс, у 
обзир се узима не само стручна спрема, већ и особине личности. У Позоришту има запослених 
са нижом стручном спремом до високе, што ће рећи 2 са високом стручном спремом, 1 са 
вишом, 2 са средњом стручном спремом, остали су са нижом. 
 
19. Да ли сматрате да је перманентно стручно образовање кадрова могуће и потребно? 
 

Ја сам увек био за то и сада сам за то. Темпо и начин живота који водимо мења се све 
више и више, из секунде у секунду, из дана у дан. Тако да, ако желите да радите посао како 
треба и квалитетно, морате да будете у сваком тренутку упућени, обавештени, и знати где се 
налазите. Зато сам присталица и заговарам перманентно образовање. Једноставно, образовање 
се не завршава оног тренутка кад завршите школу. 
 
Финансијска структура 
 
19. Који су ваши финансијски извори: екстерни, интерни (сваки извор у %)? 
 

Већ сам рекао на почетку, требало би да буде 80% финасирања из буџета и 20% из 
сопствених прихода. У те сопствене приходе спадају спонзорства, донаторства, дародавци и 
они приходи који се обезбеђују из сопствених програма за публику преко карата које се 
продају. Међутим, приход од играња представа је занемарљив из простог разлога што је 
Паланка, опет се враћам на то, мртва, привреда не ради и многи људи који воле позориште 
немају могућности да плате карте, за себе и за своју децу, и онда смо ми одлучили да представе 
играмо бесплатно. Врата су отворена за све љубитеље позоришта. То се не односи на гостујуће 
представе, када нам дођу нпр. позоришта из Београда, за које мора да се покрију хонорари и све 
остало. 

Процентуално гледајући, однос између екстерних и интерних финансијских извора 70% 
према 30% би било реално. За те своје екстерне изворе морамо добро да се помучимо и ово 
позориште ради 24 сата дневно. Примера ради, за ову годину Позориште је прихватило обавезу 
да обезбеди сопствене приходе у износу од 450.000 динара. Међутим, има установа културе 
које уопште нису исказале сопствене приходе. Једноставно кажу да не могу да обезбеде своје 
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приходе, ми смо рекли да можемо. Али је и услов да Оснивач усвоји програм рада који се 
подноси на почетку сваке године. 
 
20. Да ли су се извори мењали током последњих 5 година или су константни? 
 

Релативно су константни јер се ослањамо на исте људе. То су приватни предузетници, а 
постоје и грађани који сами уплаћују одређена средства као помоћ за неки пројекат и буџет 
општине. Он често зна да буде нередован, па дођемо у ситуацију да средстава нема 6-7 месеци, 
а ми треба да баш тада радимо представе. Јер кад средства легну нпр. у августу или септембру, 
нама то не врши посао јер сезона је већ готова. Значи, ми смо требали да имамо средства 
почетком јануара да би смо почели да радимо или почетком новембра, па да стигнемо док траје 
сезона да се направи представа. У току лета не може да се направи представа, јер су тада сви на 
одмору, и редитељи, и костимографи и глумци. Није само моје мишљење, већ и људи из других 
институција, да би буџет требало да адекватно прати све те програме и да месечно има 
одређену квоту средстава која даје редовно институцијама чији је оснивач, па на тај начин 
може да се планира шта ће се радити у наредна 4 месеца, да оствариш толико из буџета и да се 
потрудиш да нађеш још пара, и то би било довољно да кренемо да радимо пројекат. Јер ако 
месецима не добијаш ништа, онда дођеш у ситуацију да не можеш да радиш и на тај начин не 
можеш ни да правдаш средства која су издвојена за тебе. Јер нико са стране неће да гледа да ли 
си ти добио редовно средства за рад, за живот, него гледа да ли си има програма које он може 
да гледа или не. 
 
21. Да ли се програми прилагођавају расположивим средствима или обрнуто? 
 

Програми се прилагођавају средствима. Нпр. Позориште планира да направи представе 
две на дечијој, две на омладинској и две на великој сцени, међутим, буџет каже ми нисмо у 
могућности да испратимо, ми можемо да испратимо нпр. на дечијој и омладинској сцени, а за 
велику сцену ми немамо пара. Онда ми прихватимо по једну представу на дечијој и 
омладинској сцени из буџета, па кренемо у трчање и јурњаву да обезбедимо средства да бисмо 
успели да направимо бар једну представу на великој сцени, и успевамо. 
 
22. Да ли имате алтернативне изворе финансирања (комерцијалне услуге и активности-
издавање простора)? 
 

У суштини то су нередовни и нестални извори на које човек не сме да се ослања. Овај 
простор може да се изда само онда када имамо комерцијалну представу. Наша сала није 
великог капацитета, а за публику која би волела да види неку представу са стране су цене 
прескупе, онда се ми да би смањили трошкове одричемо наших прихода за закуп сале да би се 
одиграла та представа и да би смањили трошкове ангажовања тих уметника. Приходи од 
изнајмљивања простора школама и неким институцијама су занемарљиви јер су и те 
институције на буџету општине, и оне кубуре са средствима, тако да су то врло често бесплатна 
коришћења. 
 
23. Како и где тражите спонзоре? Шта им нудите за узврат? 

 
Већ сам о томе говорио на почетку. 

 
24. Да ли послујете са дефицитом? Да ли се дефицит покрива из државног буџета или из 
других извора? 
 

Позориште није профитна установа и то није ниједно позориште. То су само заваравања 
када је нека представа гледана, сала је стално пуна и игра се из вечери у вече, и људи мисле 
„благо њима, они зарадише паре“. Међутим, то што нека представа пуни сале не значи да је 
исплатила себе, јер да би била тако добра представа то захтева улагања. За последњих пет 
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година ово позориште никада није било у блокади, минусу или да је на крају године имало 
негативан биланс. Измирује своје обавезе са малим закашњењем, али их ипак измирује. 

 
25. Да ли сматрате да је нормално да култура послује са дефицитом? Како се то може 
избећи? 
 

Зависи која врста дефицита је у питању. Рекао сам малопре, позориште није профитна 
установа. Када правиш пројекат мораш да нађеш спонзоре, значи људе који ће то да 
исфинансирају и за узврат да добијају одређени простор у рекламама. Из тог интереса они 
улазе у финансирање. Иначе, овако, не би имало шансе. 
 
26. Да ли можете остварити већи самостални приход? Политика цена: 
улазница/чланарине/претплате? 
 

Ако се промени привреда у Паланци, ако крене производња, а самим тим и град ће да 
оживи, а кад град оживи, онда има средстава, и онда можемо да размишљамо о адекватним 
ценама улазница за уложени труд и наше представе. 
 
27. Да ли мислите да ваша установа може остварити профит и како? 
 

Малочас сам рекао, то превасходно зависи од боље економске ситације у општини. 
 
28. Да ли имате у виду нове финансијске изворе? 
 

Мислим да сам до сада поменуо све могућности финансирања. 
 
29. Колико ваша установа има врста пореза на доходак у култури? Колико има врста пореза и 
доприноса на личне доходке које плаћају сви запослени/самостални уметници и сарадници? 
Само за оне који наплаћују улазнице за своје програме: Који програми су данас ослобођени 
пореза на улазнице?  
 

Сви порези које плаћају сви радни људи у Србији су исти и за културу. Култура није 
ослобођена никаквих пореза и доприноса, једноставно подлеже фискалној политици која се 
примењује на личне дохотке и на услуге. Чак смо у ситуацији да многе спортске организације и 
неке установе културе за тзв. репрезентацију или топли оброк, који се даје људима који се баве 
одређеном делатношћу у тим институцијама, су ослобођени пореза на репрезентацију, а 
позориште мора да плати. У ту репрезентацију спадају нпр. вечере и одласци које потроше 
ансамбли овде када дођу да играју представу. На то морамо ми да платимо порез. Култура није 
ослобођена пореза на репрезентацију, нити је ослобођена као неке институције бенефицираног 
плаћања комунуналних дажбина, електродистрибуција наплаћује пуну индустријску цену, као 
да је у питању фабрика, а не институција културе, итд. 

Све позоришне представе и биоскопске пројекције су ослобођене, а естрадни наступи се 
опорезују. 
 
Корисници - публика – чланство 
(општи део) 
 
30. Који су ваши програми и пројекти намењени публици, а који другим корисницима? 
 

Позориште има и друге начине приказивања својих остварења, то су гостовање по 
школама, по радним организацијама, разним манифестацијама. Много је шири број 
конзумената делатности које позориште остварује него што је тај узак круг од 300 људи који 
долази у салу на представе и који се малтене понавља на свакој премијери или на свакој 
изложби. Ево нпр. приликом недавног слања регрута у војску, ми смо узели учешћа у њиховом 
испраћању са одређеним културно-уметничким садржајем. 
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31. Која је ваша циљна група? Како долазите до ње? 
 

Да бисмо привукли нпр. школску децу, ми морамо да играмо не само класичан 
репертоар, већ и представе које су везане за наставни програм који они имају у школама, као 
нпр. Нушића, Кочића, јер се они налазе као њихова обавезна лектира. На тај начин придобијамо 
ђаке. За малу децу, приређујемо програм прилагођен њиховом узрасту, доводимо циркузанте, 
мађионичаре, луткарске представе које ће ту дечицу из обданишта да забаве и да их привуку да 
гледају. Тако се паланачка публика едукује од малена и прати позоришна збивања. Ту нам 
доста помажу и школе, које не само да гледају представе нашег позоришта, већ и организују и 
одласке ђака у неки други град, Крагујевац, Београд да гледају неку велику позоришну 
представу. 
 
32. Колико су ваши корисници лојални? Да ли редовно користе ваше програме/пројекте/услуге? 
 

Све зависи од ситуације, од момента, има оних који долазе редовно, без обзира што су 
нпр. већ гледали представу, гледају је сваки пут кад је на репертоару и они који иду за нама 
када гостујемо на страни, који нас прате и гледају представе, јер воле позориште. Ми се 
трудимо да те људе не држимо по страни, ми их прикључимо нашој екипи, дружимо се. 
 
33. Шта предузимате да би корисници били лојални? Да ли сте ви лојални њима? 
 

Управо ово што сам малопре поменуо је један од начина да нам буду лојални. Ако 
поштујеш гледаоце и гледаоци поштују тебе. Тако да смо и ми њима лојални. 
 
34. Како долазите до нових корисника? 
 

Тако што излазимо из позоришта и играмо представе и на другим местима. 
 
35. Како су се број и структура публике/корисника/чланова мењали током последњих 5 година? 
 

Мења се зависно од представа. Нпр. организујемо Фестивал нових театарских форми у 
Паланци. И то је једна друга врста виђења позоришта. Сва она публика коју смо ми навикли на 
класичан, традиционалан репертоар, дође, погледа, али се можда следећег дана Фестивала не 
појави. Али зато, они којима је то ближе, као што су млади, они гледају такве преставе. Тако да 
мораш да водиш рачуна о узрасту, о афинитетима људи, шта је то што они воле. На тај начин и 
правимо репертоар. На нашој сцени нема тих тзв. тезгарошких представа које доводе једну 
сасвим другу популацију. То је једна друга врста публике која никада не би ушла у позориште, 
али кад је у питању једна таква естрадна представа, минорних вредности, али се то њима 
допада, и они дођу. Требало би и тим људима пружити могућност, али се Позориште труди да 
сачува имиџ ове сале, јер у ову салу се улази са поштовањем, а не са галамом и виком. 

Структура наше публике је од 3 године па до 77. Морам да кажем и то да смо у нашој 
последњој представи имали глумца који је имао три и по године, и глумца који је имао 78 
година. 
 
36. Позитивна дискриминација? Да ли имате посебне програме за децу, болесне и 
хендикепиране, да ли гостујете у затвореним институцијама (домови, затвори)? 
 

Да, играли смо и у домовима за преваспитање младих и болници. Такође, у Паланци 
постоји установа која се зове „Пуж“, које је основало Друштво за помоћ ментално недовољно 
развијеним особама. Правимо програме за њих и трудимо се да и њима удовољимо, недавно 
смо играли само за њих у позоришној сали, јер су они изразили жељу да виде како то изгледа 
гледање једна представе у правим позоришним условима. 
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37. Који број улазница се прода годишње? Организација продаје улазница? 
 

Наше позориште, као што сам већ истакао, не наплаћује улазнице. Када су у питању 
гостујуће представе, зависи од броја комерцијалних представа. Сала има 300 места, нека има 10 
представа годишње, значи то је 3000 улазница, али тај приход не иде нама. Ми немамо пара да 
унапред платимо представу, већ узмемо на себе обавезу да радимо маркетинг, продајемо 
улазнице, и све што треба. Уколико се ви покријете, ви ћете да ми дате 20%, ако се не 
покријете, не узимам ништа. 
 
38. Колики је удео од продатих улазница у укупном приходу (%)? 
 

Незнатан. 
 
39. Који је проценат продатих (попуњених) седишта? 
 

Скоро увек имамо пуну салу, а рекао сам оне се не продају. 
 

Маркетинг и ПР 
 
40. Да ли имате маркетинг план и стратегију? Да ли ангажујете агенције или имате своју 
службу? 
 

Радимо сопственим снагама комплетан маркетинг. 
 
41. Од ког времена користите маркетинг стратегију? Који су основни елементи те 
стратегије и како су се мењали током последњих 5 година? Да ли су резултати видљиви? 
 

Од кад сам ја дошао и наравно од када у граду постоји локална ТВ станица. 
 
42. Које форме маркетинга примењујете (постери, лифлети, видео, спотови, комерцијални 
огласи...)? 
 

Користимо спотове, џинглове, емисије, плакате, а најбољи маркетинг нам је препорука 
публике. 
 
43. Како сте промовисали ваш последњи пројекат? 
 

Путем наступа на електронским медијима и путем играња. 
 
44. Који проценат буџета се троши на маркетинг? 
 

0%. Сналазимо се, тако што нпр. имамо договор са телевизијом око прављења спотова. 
Кад радимо плакат, имамо идеје, али консултујемо и локалне ликовне уметнике. Онда нађемо 
неког ко ће да плати штампу плаката и онда се лого спонзора нађе на плакату. 
 
 
45. Која је политика цена? Повластице? Да ли самостално формирате цене 
улазница/чланарине/претплате? 
 

Када гостују представе, цену улазница одређујемо на основу цене представе и на основу 
броја седишта у позоришту. Ако се нађу спонзори за то гостовање и на основу тога колико они 
уложе, за толико се скине цена улазница, па буде цена нижа него што би иначе била. 
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46. Да ли имате изграђен корпоративни идентитет (лого, слоган, боја)? 
 

Позориште има свој лого. 
 
47. Да ли имате мејлинг листу? Које је структуре? 
 

Имамо, то су углавном сличне институције. 
 
48. Како комуницирате са медијима? 
 

Лично, телефоном. 
 
49. Имате ли интернет презентацију? 
 

Немамо, али планирамо. Имамо то већ неких годину дана у плану, али никако да то 
урадимо. Почели смо да одабирамо неке ствари које би се ставиле на презентацију и нашли смо 
човека који је заинтересован да на презентацију изради волонтерски. 
 
Сарадња и размена 
 
50. Да ли сарађујете са домаћим и иностраним установама различитог типа од ваше? Са 
којим? На којим пројектима? Ко је иницијатор сарадње? 
 

Не. 
 
51. Да ли радите копродукције на националном и међународном нивоу? Примери? 
 

Не. 
 
52. Да ли развијате сарадњу и размену са сличним установама на националном и међународном 
нивоу? Примери? Ко је иницијатор сарадње и размене? 
 

Народно позориште из Београда, из Новог Сада, ми ћемо ићи да играмо тамо, а они овде 
и то да играју луткарску представу за дечицу, јер Паланка нема тих представа. 
 
53. Да ли сте члан неког европског нетворка? Који је разлог за то? 
 

Не. 
 
54. Како видите вашу установу у европском културном контексту? 
 

Позориште је основано за одређени локалитет, односно оно је искључиво општинског 
карактера. 
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Прилог 7. 

Интервју са Миодрагом Јелићем, чланом Општинског већа задуженим за културу 
 
 
10.2.2006. 
Смед. Паланка 
 
 
1. Да ли верујете да је задатак општинских органа управе да створе услове за културну и 
уметничку продукцију и повуче се у страну, или да контролише и арбитрира културне токове 
да они не би били препуштени тржишту и комерцијализацији? 
 

Задатак локалне самоуправе је да створи услове, и то оптималне услове, да у својој 
локалној заједници има што више културних догађаја. Да ли треба да арбитрира, одговор је да, 
само оног тренутка док се усвајају програми, и да одлучи које ће програме финансирати, 
наравно уз помоћ људи који знају о чему причају, да ли је то библиотека, музеј, позориште, с 
тим да по мом мишљењу, локална самоуправа, или људи који одлучују о висини средстава које 
одвајају за културу, морају да знају тачно за шта одвајају, и да одвоје новац за, како би се то 
рекло, што више уметничких културних садржаја, зато што троше новац који је од пореских 
обвезника, грађана који су их изабрали да контролишу за шта се и како се троши новац. Та нека 
арбитража да, а друга врста арбитраже, када се, да наведемо пример, прави позоришна 
представа, не би смело да се деси да локална самоуправа цензурише представу, него да пусти 
оне који раде, ма колико се то не свиђало локалним властима, искажу шта имају тим 
уметничким делом. Значи, нисам за цензуру, али јесам за финансирање правих културних 
пројеката, који имају уметничку вредност, па и ако хоћемо, да се не прилагођавају тржишту и 
комерцијализацији, да грађани не плаћају кич. 
 

- Ко процењује уметничку вредност, ко је за то задужен, да ли су за то задужени само 
директори, управни одбори и уметнички савети институција културе или то има везе и са 
људима који су у општинској управи/већу? 

 
Директори културних институција морају да имају управни одбор и уметнички савет 

где треба да седе људи који ће предложити Управном одбору, заједно са директором, шта ће се 
те године радити и са таквим програмом конкуришу за средства код Оснивача. Прегледање тих 
програма за културу иде на Општинско веће. Општинско веће није сада састављено као некад 
што је била Општинска влада, већ би требало да буде састављено у свим срединама тако да у 
том већу буду заступљени људи из различитих области, па је ту је неко и из области културе. 
Они су дужни да те програме добро прегледају и да сугеришу председнику општине, свако из 
своје области, пошто је Веће саветодавно тело, шта је то што су директори упутили и да укажу 
на неку неправилност. То не значи да Општинско веће, председник и Скупштина када 
одобравају средства могу да, и не би требало да оно што Општина неће да плати, да то буде 
забрањено да се ради. Ако је директор способан да нађе спонзоре, онда ту Веће не би требало 
да се меша уопште. Нпр. може да се деси да Музеј конкурише са 12 изложби, од тога могу бити 
петорица добрих сликара, што ће општина да плати, а за ових седам мање добрих, нека се 
Музеј налази сам. 

 
- Ко врши селекцију, ко може, а ко не може, односно за које изложбе се издваја новац, а за 
које треба институције да се побрину саме? 

 
Малопре сам рекао, то би требало да буде неко ко је у Општинском већу задужен за 

културу, а својим образовањем и радним искуством у институцијама културе, да наравно 
познаје материју. У сваком случају не можемо да очекујемо да цело Веће, зна ко је од сликара 
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на српској сцени афирмисан, ко је бољи, али по природи посла би то требало да зна онај ко се 
бави тиме, као што се, ако се ради о медицини, то ради лекар, итд. 
 
2. Да ли верујете да су општински органи управе одговорни само за подршку елитне културе 
или они треба да подржавају све културне вредности (фолклор, популарна култура, нове 
уметничке форме, културе мањина, градске и сеоске културне вредности и сл.)? 
 

Мислим да треба да подржавају све и то има смисла. То што има смисла, мислим да ако 
постоје разна културно-уметничка друштва и види се да окупљају велики број омладине и деце, 
у сваком случају треба подржати, па чак и ако квалитет није на нивоу, рецимо, неких 
професионалних и великих културно-уметничких друштава. Не неки начин окупљање деце и 
младих људи да се баве уметношћу, треба подржати, било да је реч о културно-уметничким 
друштвима или невладиним организацијама. Невладине организације не могу бити на буџету 
потпуно, увек постоји у буџету ставка која се односи на невладине организације, јер невладина 
организација може да буде рецимо, и неко алтернативно позориште, и то треба подржати. Имам 
утисак да се сада мало даје за сеоску средину, а ако знамо да деца више не станују у граду која 
су из села као некада, сада постоје аутобуси, тако да деца која уче школу путују од свог села до 
Паланке, и онда морају тамо да нађу неки саржај, нешто чиме би се бавили, а то су свакако и 
сеоски домови културе, где постоје различити садржаји. Није то само фолклор, већ у неким 
селима постоје и драмске секције, књижевни клубови итд. Значи, хтео сам да кажем да не треба 
подржавати само елитну културу. 
 
3. У којим доменима (финансије, кадрови, програми) и у ком степену органи управе треба да 
утичу на рад јавних културних институција, а у којим на приватне и невладине? 
 

Програме свакако, као што сам на почетку рекао, и то мора оно што је на буџету. Оно 
што раде невладине организације, мислим да то ни Општинско веће, ни Скупштина, ни 
председник општине, не би смело да утиче никако, осим да помогне материјално ако се 
процени на Већу да је то значајно за средину у којој живимо. 

Што се тиче кадрова, мислим да такође не би требало локална самоуправа око тога да 
брине, али мислим да у културним институцијама треба да се запошљавају људи који су 
завршили одређене школе, значи да диплома одреди радно место. Може само да брине, на 
предлог директора, колико треба стручњака, али Скупштина мора да усвоји систематизацију, 
јер ако нема новца нпр. да финансира три традника, финансираће два. У сваком случају не би 
смело и не би требало да се деси да се иде протекцијом, да се запошљавају људи који немају 
везе са одређеном облашћу, само да би се неком учинило, некој политичкој странци или лично. 
Довољна је верификација диплома, али она није наравно потпуно гарант да ће неко од младих 
ко је завршио да настави да буде добар, али је у сваком случају то предуслов да се бави тиме јер 
је то студирао. 

Локална самоуправа не би требало да се меша ни у рад невладиних организација, јер 
оне и јесу невладине да им се неко не би мешао. 
 
4. Да ли верујете да Општина треба да финансира и ванинституционалне пројекте група и 
појединаца и на који начин? 
 

Ја сам то и малопре рекао, мислим да треба ако су од интереса за заједницу, ако се 
процени да су важне. Начин је, то сам исто малопре рекао, да сваки буџет треба да има ставку 
која се зове невладине организације, па из те ставке колико се може, јер их има доста и свако ту 
тражи годишње бар по два пута. Постоје још неке ставке одакле би могло нпр. ако је спорт у 
питању, онда постоји Центар за развој спорта и они имају нека средства, тако да и са неколико 
ставки из буџета може да се помогне некој невладиној организацији. Али то не значи да 
Скупштина општине треба да финансира 100% њихов рад и она мора да нађе и неки други 
извор финансирања. 
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- Шта мислите о институцији јавног конкурса и ванинституционалном финансирању по 
пројектима? 

 
То је већ техника, таква ставка у буџету не може да постоји. Буџет је као формулар, он 

има своје називе и своја конта и кад би неко то тако дописао, то не би могло да прође, свака 
буџетска комисија би питала о чему се ради. Али у оквиру неке ставке, нпр. за невладине 
организације морају да се планирају средства, зависно од буџета, која су у износу толика и 
толика, а један део од тих средстава у маси, то је сад интерни договор Већа и Председника 
општине и начелиника за буџет, рецимо ако се издвоји 10 милиона за невладине организације, 
онда се каже да је милион ипо динара за културу и онда у оквиру тих милион и по динара може 
да се конкурише. 

 
5. Који однос извора финансирања (буџет, сопствени приходи, спонзорство и донаторство) 
изражен у процентима би за вас био пожељан у области профитног, а који у области 
непрофитног стваралаштва? кад кажем извори, мислим да буџетска средства, самостална 
средства и средства које установе самостално стичу), би за вас био пожељан у области 
профитног а који у области непрофитног стваралаштва? 
 

Да би се затворила финансијска година једне куће за културу, требало би да буде 85% 
из буџета, а за остало да се сналази преко спонзора или имају некакав приход од улазница итд. 
Оно што је битно и мора да се зна то је да буџет мора да даје установама културе 100% за личне 
дохотке, а кад је програм у питању, онда би тај однос требало да буде другачији. Значи, то би 
требало да се раздвоји 100'% за број радника који је систематизацијом предвиђен, осим ако је 
мимо одлуке Скупштине за број радника, ако неког директор запосли, нико не може да му 
забрани, али мора да му нађе лични доходак. Укратко речено 100% за личне дохотке који су по 
систематизацији усвојени на Скупштини и 85% за програме би требало да буде из буџета, 
преостало да проналазе сами. Ми смо тренутно сиромашан гради и вероватно је и свуда у 
Србији је исто, и сада се тешко налазе спонзори. Да није тога, тај однос би могао да буде мањи, 
да се ослободи буџет за културу, или би пак, било више културних догађаја, јер свака кућа је 
спремнија да уради много више него што иначе добије средстава. Друго је питање 
рационалиазције, да ли је сваком граду потребно све што има од институција културе. Мислим 
да свака средина, као и метропола, треба да има све што може. Да ли је сваки буџет довољно јак 
да издржи то све, то је нека друга прича, и зависи од града до града. 
 
6. Да ли градови и општине треба да обликују локалне културне политике или културна 
политика треба да буде обликована на нивоу државе? 
 

Најпре на нивоу државе, па онда на локалном нивоу. Ми живимо у истој земљи и није 
могуће да радимо различите ствари, тако да бисмо морали да имамо дефинисану културну 
политику на нивоу државе, па онда прилагођавати специфичностима крајева, и то би требало да 
се негује, како би се те специфичности сачувале. 
 
7. Да ли верујете у интерсекторско повезивање и међуминистарско деловање у области 
културе или верујете да је култура засебан сектор о коме брине само Министарство културе 
и културна администрација (наведите примере)? 
 

Традиционална подела на ресоре мора да буде из простог разлога да би се лакше 
радило. Да могу да се преплићу министарства и ресори, то је сигурно, нарочито она сродна 
министарства, нпр. Министарство за образовање и Министарство за културу, који могу да буду 
и програмски везани. Наравно у неком тренутку могу да буду чак и министарства која на први 
поглед нису толико сродна. Али може да се деси да Министарство за капиталне инвестиције 
сарађује са Министарством за културу на тај начин што ће Министарство за културу да затражи 
да се у некој средини направи дом културе, позоришна сала, галерија, као и за све друге 
послове, тако и за културу. 
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8. Како процењујете свој положај у политичкој хијерархији на општинском, републичком нивоу 
и да ли је значај општинског сектора културе сразмеран значају који култура има у 
представљању наше општине и земље у иностранству? 
 

Ја не осећам никакву инфериорност, мислим да су чланови Већа донели највише одлука 
у корист културе баш на моју иницијативу и на моје предлоге. Ако се изузме помоћ за лекове и 
слично, највише је пара отишло за културу, па онда за спорт, наравно на предлог човека који је 
задужен за културу у Већу. Ми смо ту равноправни чланови. Људи су ту бирани да буду из 
различитих области, и то су људи који су углавном високог образовања, тако да лепо разумеју 
када им се објасни о чему се ради и то подржавају, па и баш ако им до краја сваки пут јасно, 
верују да се то не предлаже џабе. 

И у садашњој локалној самоуправи и у оној кад је ДОС имао већину, па и претходно кад 
је коалиција «Заједно» имала већину, значајна су средства издвајана за културу. Али, понекада 
је довољно да неко из владајуће структуре дође да се заинтересује шта људи раде, да погледа, 
да пита да ли треба нешто, понекад је значајно када неко од тих људи крене заједно са својим 
позориштем или са изложбом када се иде у неку другу средину, тако да је и та врста подршке 
врло битна, и кажем, ове три гарнитуре које су се промениле на власти од 1996. године су били 
људи који су врло помно пратили шта се догађа у култури и помагали су на све могуће начине, 
прво оним делом колача који је из буџета, мада за културу никад доста, а потом и тиме што су 
пратили шта се дешава у култури. Понекада су и они сами проналазили спонзоре, јер другачије 
је кад председник општине позове неког, па га замоли да помогне, него кад оде директор или 
неко други из културе. Што се тиче наше општине, хоћу да кажем да култура има једно 
значајно место, да је изузетно добро подржавана. И пре него што је било вишепартијског 
система, сећам се, људи из власти нису толико пратили шта то ми радимо у смислу да долазе на 
отварање изложби и сл., али су били врло добро информисани, нпр. ако се Позориште два пута 
узастопно не пласира на Републички фестивал, одмах зову телефоном да питају о чему се ради, 
да ли је у питању руководство, да ли није неко омануо или директор итд. То значи да су ипак 
пратили наш рад и да су имали интересовања и да им је стало да наша средина оно што има 
представи у најбољем светлу. То се дешава и данас, с тим што можда више присуствују, долазе 
на отварања изложби или позоришну представу. 
 
9. Да ли је општинска управа донела план друштвеног развоја, а у оквиру њега и план развоја 
културе? 
 

Тај план је тренутно у изради. За то је задужен Општински менаџер и његов тим. 
 
10. Да ли Општина има краткорочну и дугорочну стратегију културног развоја са 
приоритетима који треба да буду остварени у том периоду? Да ли постоји јединствена 
стратегија или свака установа у граду треба да дефинише своју стратегију? 
 

На тој стратегији се ради у оквиру поменуте локалне стратегије одрживог развоја. 
Мислим да би Општински менаџер морао да са својим тимом, без обзира што у том тиму 
постоје људи који јесу из културе, и тако је и прављен тај тим да буду људи из различитих 
области, да ипак на неки начин, пре него што донесу стратегију, поразговарају са људима који 
непосредно производе ту културу, са директорима, да сами директори иницирају шта је то што 
би могло да се развија у одређеним кућама културе, да Општински менаџер са својим тимом 
сагледа то све, онда он просеје кроз сито, нпр. општински менаџер би морао да размишља како 
нпр. да споји културу и туризам, ако размишља о туризму он самим тим мора да има увид шта 
култура нуди. Може у том неком смислу да рецимо неметне нешто култури, шта би било добро, 
итд., а исто тако и у туризму. Не може неко да доведе туристе у Паланку, а да га не одведе да 
посети Музеј. Општински менаџер би морао да види и да зна потенцијале културе и кућа 
културе и мора да на неки начин саслуша шта људи мисле шта би требало урадити за неки 
наредни период, како се то раније називало петолетка. Мора да постоји неки заједнички циљи 
онда је лако да се направи тај развојни план. 
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Мислим да би требало да се ради паралелно и заједно, па да онда општина донесе своју 
стратегију на предлоге који су реални, који могу да се ураде, људи који непосредно то раде 
сигурно да знају боље него само један човек. Онда се уради на општинском нивоу, а онда куће 
културе добију то што су саме предложиле или део онога што су предложиле, да као своју 
стратегију даље развију. Не би било добро да сад неко седне тамо, који можда не зна све 
области, па да одлучи у име свих културних институција, јер су разнородне, и морао би много 
добро да познаје и библиотеку, и музеј и позориште, и то може да ради само један човек ако је 
радио у свим тим кућама, и то успешно, или био неког Центра за културу у којем су биле све те 
куће, па је упућен. Ако није, онда је то мало теже, и било би добро да саслуша и људе који ће то 
и да производе после. 
 
11. Да ли су јасно прецизиране улоге савезних, републичких и локалних нивоа власти у области 
културе или долази до преклапања ингеренција и недостатка надлежности у неким областима 
(да ли постоје акти којима је дефинисана улога савезних, републичких и локалних власти)? 
 

Тамо где је локална самоуправа оснивач, ту она има право на неки начин да пројектује  
и ради, и ту не би требало да се нико меша из виших инстанци власти, мада постоји тако нешто. 
Нпр. када је у питању библиотека, нама је матична библиотека у Смедереву, која потпада под 
Библиотеку града Београда или некада Републику, и онда се деси рецимо, да неко ко дође из 
Београда зато што му је неко написао писмо или је некоме пало на памет да та библиотека мора 
да буде оваква или онаква, и дође он са позиције власти да нареди председнику општине како 
ће он то да ради. То једноставно није могуће из простог разлога што ако мисли да то тако треба, 
онда нека Република финансира, јер не можеш да некоме кројиш политику куће, а не плаћаш и 
не учествујеш у томе. Музеј је рецимо врло зависан од Народног музеја у Београду, јер уколико 
би се нпр. десило да екипа Народног музеја дође и види да се на адекватан начин не чувају 
експонати, он може да тај музеј затвори и да преузме све што је у Музеју и однесе у Београд и 
стави у неки депо и то остане до краја. У том неком смислу има неке надлежности, ту и има 
логике, јер то није само културно благо Паланке, него је то културно благо државе, и онда мора 
неко са више инстанце да брине о томе да ли се то добро чува. 
 
 
12. Да ли општинска управа сарађује и координира свој рад са другим системима који у оквиру 
своје делатности имају и културу (војска, полиција, српска православна црква, невладине 
организације и фондације и сл)? 
 

Да, то мора да ради, јер једноставно све се то налази на територији једнога града, и онда 
мора да координира рад, да кад год треба помогне, или да помери неку своју манифестацију ако 
падну у исто време, ево сад је војска нешто заказала, а и корисно је, јер ако сви заједно радимо, 
онда и боље живимо. 
 
13. Који су критеријуми и процедуре приступа буџету за културу - финансирање установа или 
финансирање активности? На основу којих критеријума се врши расподела буџетских и 
ванбуџетских средстава? Да ли постоји право жалби и који проценат жалби је решен у корист 
жалиоца? (јавни конкурси, жалбе, решења)? 
 

Средства за културу се одвајају тако што се планови и програми институција 
финансирају оном динамиком коју су предложили њихови руководиоци. Ако се неке 
манифестације одржавају лети, онда је логично да ће у том периоду да приступе буџету, сад је 
то трезорско пословање, и да на основу рачуна које имају, трошкова, да буџет то испрати, ако је 
усвојио у плану и програму, ако је Скупштина усвојила. Ради се о томе што се некад буџет 
распоређивао корисницима да су се давале паре тако што ако је неко добио 5 милиона, онда се 
делило на 12 делова, сразмерно броју месеца у години, и сваког првог у месецу су се добијала 
средства, без обзира да ли тог месеца трошио или не трошио. Сада се то више не ради, јер је 
мало другачије пословање, то трезорско, које смо ми овде у Паланци прихватили, да ли је оно 
боље или горе то је сад тема за другу причу, а у сваком случају, финансира се онда када дође то 
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по календару како су то предложиле институције и врло лако се приступа на начин како је то 
прописано Законом о трезорском пословању. Приступају директори са својим сарадницима, 
упућују захтеве трезору, упућују своје трошкове које су имали са рачунима, и на тај начин им 
се исплаћују средства. 
 

- Дакле, шта се по Вашем мишљењу финансира – установе или програми, чини се више 
установе него програми? 

 
То је свуда тако, зато што, опет кажем, нико није водио рачуна колико извршиоца мора 

да ради у једној институцији, па се на основу тога деси да има технолошког вишка, па тај 
технолошки вишак су плате, и кад се сабере оно што се да на плате, на неки начин увек испада 
да се тај новац потроши на личне дохотке запослених него на оно што остане за програме. Али 
то је проблем и неких већих градова, а не само код нас. Испада на неки начин да се прво 
плаћају људи, па ако не остане за програме, онда се они плаћају да не раде ништа. 
 
14. Који су видљиви знаци транзиције у култури на нивоу општине и Србије уопште? 
 

Ја не видим да је нешто горе него што је било пре транзиције, а не видим ни да је нешто 
много боље, ја мислим да та транзиција, једноставно ето можда, недостатак спонзора за 
културу, можда је то проблем, јер је све мање новца. Не знам ко је и када донео и поништио 
закон који је био добар, а то је можда у овом транзиционом периоду морало да се тако уради, ја 
мислим да није, јер на Западу има тога, морала би држава да, па наравно и сама локална 
самоуправа, ослободи пореза људе који финансирају културу и спорт, за онолико колико су 
уложили у културу, за толико да плате мање порез. То је некада било и функционисало је доста 
година и то је трајало до скора. Ако је то у транзицији, онда то није добро и онда се осећа, и то 
много. Држава мора да има обавезу да финансира културу, а не да пусти на тржиште људе који 
су профитни, и како да зараде паре, осим од спонзора, а овамо си још законом ограничен, па 
недаш ни спонзорима да буду спонзори. 
 
15. Колико закона, уредби и подзаконских аката у области културе тренутно постоји? 
 

Не знам тачно. 
 
16. Да ли је и у којим областима започета приватизација у области културе (музеји, споменици 
културе, позоришта, опера, књиге и издаваштво, филм, приказивачка и дистрибутерска 
делатност...)? 
 

Ја колико знам, ако узмемо биоскопе у обзир, они су једини за које је дозвољено да се 
приватизују, све остало није дозвољено законом. Култура је као државни ресурс, као што не би 
требало водовод да неком на куповину, тако исто не може ни култура, јер било би то прерано за 
наше друштво у овој фази транзиције у којој се налази. 
 
17. Да ли се спроводи реформа пореског система у делу који се односи на опорезивање културних 
институција и уметника, културних добара и вредности у промету, извоза и увоза културних 
добара у вредности? 

 
Спроводи се и то веома ригорозно, нажалост, требало би да буде бар са олакшицама ако 

не и потпуно да се укине. Ако ми неком сликару или оперском певачу што је једва успео да од 
тога преживи наплатите порез, онда ће та слика или тај уметник да буде прескуп за некога, па 
неће моћи да плати ако плаћа онај ко купује, ако сам уметник плати, њему неће да остане ништа. 
Порез је потпуно исти као и за обућара, месара и он је уједначен. Некада, пре увођења овог 
пореза, а ја нисам за то да се он не плаћа, напротив, држава мора да живи од тог пореза, је 
постојао формулар како се израчунавало на шта тај уметник плаћа порез. Значи, признају му се 
трошкови које је имао при изради уметничког дела, па се та цифра умањи за ону цифру за колико 
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је он продао то своје дело, а онда се опорезује само онај остатак, значи призна му се оно што је он 
сам уложио. Сада тога нема. 
 
18. Какав утицај управа општине има на фискалну политику? Да ли на фискалну политику гледа 
као на важан стимулативан инструмент културног развоја општине? 
 

Локална самоуправа нема ингеренције осим за таксе. Све остало прописује Република. 
Значи, општинске таксе које се плаћају за разноразне делатности могу бити и добрим делом се 
буџет пуни од тога, с тим што се и ту мора бити обазрив, јер ако се људи оптерете много великим 
таксама, а неко то објасни некоме ко једва заради и то не може да плати, а ради много, да то иде 
на културу, онда би се људи окренули против културе, и то би било контрапродуктивно. 
 
19. Шта је са опорезивањем културних добара и услуга у промету, пошто та врста промета 
подлеже основном закону пореза на промет. Да ли се третира као било која друга роба? 
 

Да, и то је врло лоше урађено, јер не могу да се исто опорезују књиге и кромпир. Књига 
мора да буде доступна, јефтина, дај Боже кад би могла да буде доступна и позоришна представа и 
слика. То не може тако да буде, јер један народ који уништи своју културу нестаје, а бојим се да 
оваквом пореском политиком многе ствари морају да се смање, да се смањи производња културе, 
а то никако није добро. 
 
20. Да ли се спроводи реформа културне администрације? Шта реформа обухвата и на којим 
нивоима се спроводи? Ако да, који су видљиви резултати реформе? 
 

За сада не. За сада нена особе у општини која би се бавила питањем администрирањем у 
култури, јер би онда подразумевало да постоји за све области по један, па би у том случају 
повећало локалну управу, тога нема по систематизацији. Некада су били начелници за културу, 
образовање, спорт, и то су била политичка запошљавања. 
 
21. Да ли се планирају нови кораци у области реформе културне администрације? 
 

Да. Администрација мора да се смањи на минимум, јер је и ту исто политика 
запошљавања била либерална, запошљавало се и оно што треба и оно што не треба, па се видело 
да је то један баласт који култура вуче на својим леђима. Мислим да је за општину Смедеревска 
Паланка доста два човека да води администрацију целе културе. 
 
22. Да ли се спроводи реформа постојеће мреже културних установа и организација у општини? 
На који начин и који су видљиви резултати? 
 

За сада се још не спроводи, неки су разговори између општинског менаџера, председника 
оштине, онда ја као представник Већа учествујем у тим разговорима. Ми желимо да неке ствари 
мало променимо у Паланци, с тим да оно што је добро, а наше институције културе у Паланци 
јесу углавном све добре, да се пронађу неки нови садржаји који би имали неку различиту врсту и 
едукације, нешто попут оних раније како су их називали Раднички универзитети, који би 
организовао неке садржаје које не организују, по природи свог посла, постојеће институције. 
 
23. Да ли се планирају нове реформе у овој области? На шта ће се односити и када ће бити 
остварене? 
 

Управо сам малопре одговорио. 
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24. Да ли се спроводе реформе у области финансирања културе? Шта реформе подразумевају и 
на који начин се спроводе? 

За сада не. Зна се по републичком закону колико процената од буџета се одваја за културу 
и у нашој средини се одваја више, не сме се мање од прописаног. Не знам тачно колико је за ову 
годину. 
 
25. Какви су видљиви резултати реформи у области финансирања културе? 
 

Ту нема никаквих реформи, култура се финансира по том закону, и то је од локалне 
самоуправе до локалне самоуправе, у зависности од тога колико људи имају разумевања. 
 
26. Колики се проценат општинског буџета издваја за културу и каква је структура буџета за 
културу? Који проценат средстава одлази на материјалне трошкове, који на програмске, а који 
на инвестиције? 
 

За 2006. је 5,8% (без „Абрашевића“), а мислим да Рапублика прописује 1%. Буџет се у 
2006. окренуо култури тако је планиран да постоје одређене инвестиције, што рецимо није било 
прошле године, с тим што је то једна цифра, Музеју следи оно што мора да уради, а то је да уведе 
аларм, па је Музеј тражио с пуним правом да купи ласерски штампач у боји да би правили 
каталоге сами и да не би плаћали услуге других, Позориште је добило да среди струју и да купи 
завесе које су дотрајале, док су библиотеци одобрена доста велика средства за завршетак 
адаптације простора за читаоницу. 
 
27. Који нови извори финансирања културе постоје? 
 

Нема ништа ново. Увек треба да постоји неки мецена, без тога тешко. Значи, спонзори, 
донатори, буџет, држава и неки сопствени приходи, али то не може бити много, то је приход који 
је минималан у односу на оно што треба некој институцији. Музеј је једно време радио, а сада не 
ради, правио одливке неке археолошке фигурине или неке разгледнице са репродукцијом дела из 
збирке Музеја, али то може само где је туризам развијен, где људи пролазе и купе, и то је приход 
који може да служи да потпомогне да се још понешто уради у Музеју, али је у сваком случају 
недовољан да би се Музеј издржавао самостално. 
 
28. У којој фази децентрализације културе се налазимо и на који начин се нови Закон о локалној 
самоуправи рефлектује на културне политике и стратегије развоја културе градова и општина 
у Србији? 
 

Нема много у Закону о локалној самоуправи осим тих републичких закона, ту никаквих 
органичења од локалне самоуправе специјалних нема за поштовање тих државних закона. Других 
закона нема. Не може да локална самопурава пропише неки нови закон рецимо за културу или за 
било коју другу област, а да он буде пуноважан у односу на републички. Локална самоуправа има 
право да креира и препознаје шта то треба од културе у одређеној средини, па нпр. ако нека 
локална заједница сматра, а није имала до сада, а постоје услови да им треба професионално 
позориште, наравно основаће га, али то подразумева да га и даље фиансијски подржава. У том 
неком смислу да, не може да дође неко из Републике и да зна боље шта треба нама овде у 
Паланци, али такву одлуку доноси Скупштина. 
 
29. Шта се даље планира у области преношења ингеренција са републичких на градске и 
општинске органе управе? 
 

Ја мислим ништа. Централизација је врло јака још увек у свим доменима, па се рефлектује 
и на културу. Децентрализацију траже сви градови у Србији и да се врати имовина градовима јер 
то је врло важно из више разлога. Нпр. ниједна зграда која припада општини није власништво 
општине него државе. Да би општина продала или друкчије употребила тај неки свој објекат, па 
рецимо та средства уложила нпр. у културу, мора да добије сагласност од Републике и онда дође 
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до тога да најчешће не добије сагласност, или то држава прода сама као што се ради са овим 
предузећима и то је лоше. Велики је зато притисак да се изврши децентрализација, јер ако се 
догађа да се неправедно одузета имовина после рата, наследницима врати, али како кад је све 
централизовано и сама Република то прода, па онда децентрализује и донесе закон о враћању 
имовине и то навали на плећа локалној самоуправи. То су велике вредности, велики локали и сл. 
Који то буџет локалне самоуправе може да издржи да врати све то. 
 
30. Колики је степен самосталног планирања и управљања културним развојем општине? 
 

Ту је општина потпуно самостална. 
 

- С обзиром на то да сте били директор Центра за културу (1997-2001), замолила бих Вас да 
ми кажете, чиме се руководило при распоређивању средстава за установе унутар Центра за 
културу? 

 
Кад је Центар за културу постојао, тада су се добијала средства од буџета на следећи 

начин: Директор Центра за културу скупи програме институција, а те програме праве њихови 
управници, што значи да програм Музеја није правио директор Центра за културу, било ко да је 
био, па и ја, него га је правио управник кога је поставио директор Центра за културу. Тај 
управник са својим људима унутар своје целине, види шта би они радили за годину дана и 
отприлике кажу оквирно колико би то коштало. Када се саберу сви програми на основу тога дође 
до збирне цифре. Унутар Центра за културу се та збирна цифра, као што сад у буџету имамо 
збирну, а унутар буџета се то раздваја и иде на куће, ово је само ишло из Центра. То је много 
лакше кад је постојао Центар за културу да се контролише тачно шта то ко ради за тај новац који 
добије, јер је за то задужен један човек, директор, који води ту кућу, а сада, ја мислим тешко неко 
може да, административно да. Нпр. платио си штампање каталога и он кошта толико, и то се 
плати том човеку итд, и он каже јесте, штампали су каталог, значи потрошили су паре за оно што 
пише у буџету. Какав је то каталог, за кога је он штампан, да ли је уопште вредело  штампати, за 
то се нема увида у Општини, а у Центру за културу се имао увид. Прича о томе да је неко трошио 
више, а неко мање, су потпуно бесмислене. То су приче да сам ја давао много више за 
Позориште, као ја више волим Позориште него Музеј и тако, и оне су лансиране из Центра за 
културу злонамерно. Ја сам проверио прве године свог директоровања тражио од рачуноводства 
да ми тачно напишу .... ја сам пратио шта људи раде, ја сам дошао у време кад су програми већ 
били усвојени и нисам потпуно имао увид, али не држе се све институције онога што су 
планирале, некад нешто искрсне, па мора да ради ово, па да ли да се стави на рачун овог или да 
остане овде, то је жив организам, па пошто ја нисам имао увид у те њихове програме, него смо 
радили тако што дође управник и каже треба ми, имамо изложбу, треба да дође тај сликар, или 
куповина књига за Библиотеку, ја сам то плаћао, углавном, оно што се могло. Када је дошао крај 
године, тражио сам због себе да видим како су средства потрошена у целини. Десило се да је 
разлика постојала само или занемарљива, као сад нпр. да буде 100 динара између кућа, осим у 
делу плата, јер то не може да буде исто и није ни сада. Јер постоји колективни уговор где висока 
стручна спрема носи толико и толико коефицијента и ви то морате да платите, ја сам увек узимао 
онај горњи коефицијент. Али Музеј је имао доста запослених са високом стручном спремом, и 
нормално је да у тој маси њима припадне више. У том смислу је било разлике. Што се програма 
тиче, то је било скоро у жуту пару тачно расподељено иако ја то нисам водио тад рачуна. 
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Прилог 8. 

Извештај са интервјуисања фокус група I 
 
 

 
Учесници фокус група били су представници главних актера културног система општине: 
институција културе, Општинске управе, медија, удружења и уметника. 
 
Циљеви фокус група: 
 

1. утврдити процену тренутног стања културне политике са становишта сваке групе 
наведених актера културне политике; 

2. упоредити тренутну ситуацију са ситуацијом пре 2000. године и са ситуацијом за време 
претходне власти (2000-2004); 

3. испитати ставове о инструментима културне политике – законодавству, финансирању, 
стратешком планирању, кадровској политици, и децентрализацији; 

4. утврдити како испитаници вреднују рад органа управе у области културе; 
5. установити потенцијале и стратегије развоја културе општине са становишта 

испитаника. 
 
Истраживање је обављено применом технике групних интервјуа у оквиру 4 фокус групе. 
 
Фокус групе су одржане у следећим терминима: 
 

• 12.6.2006. у 13:00-14:30h са представницима институција културе 
• 20.6.2006. у 11:00-13:00h са представницима општинске управе 
• 15.6.2006. у 10:00-11:40h са представницима локалних медија 
• 15.6.2006. у 12:00-13:15h са представницима удружења и уметника 

 
Предвиђено је да свака фокус група траје сат и по времена, међутим, интервјуи са 
представницима општинске управе и медија трајали су близу два сата. 
 
Запажања модераторке: 
 
Сви учесници фокус група су били изненађени позивом и темом фокус група. Посебно су 
медији изразили задовољство што се „неко сетио културе“ и што „покушава да на том пољу 
нешто учини“. 
 
Специфичности група: 
 

• Институције културе: 
Доста се дискутовало, атмосфера је билa врло жива, учесници су користили прилику да кроз 
дискусију стално провлаче неравномерну расподелу средстава између институција. Посебно 
изражен антагонизам у том смислу је између Музеја и Позоришта. Познанство испитаника са 
модераторком утицало је да се поједини учесници фокус групе осећају исувише опуштено и 
слободно, да буду гласни, и да не слушају једни друге. 
 

• Општинска управа: 
Општи је утисак да је учесницима ове групе требало доста времена да се фокусирају на 
предвиђене теме. Развила се врло жива полемика око мандата министра културе Бранислава 
Лечића - зашто је био бољи или гори у односу на садашњег министра Којадиновића. Утисак је и 
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тај, да учесници уопште нису могли да се „изместе“ из својих позиција и замисле на који начин 
би требало управљати културним развојем. 
 

• Медији: 
Препознајући своју улогу као веома важну у културном животу града и општине, учесници су 
изразили задовољство што су позвани и што је „неко показао спремност да се бави развојем 
културе у општини“. Посебно су истицали успешну сарадњу са институцијама културе и 
показали разумевање положаја и стања у коме се култура налази. Медији су најпозитивније 
реаговали на одржавање фокус група, препознавши то као прилику да искажу своје мишљење и 
ставове. 
 

• Удружења и уметници: 
Представници удружења су такође препознали значај учешћа и изношења својих ставова. То је 
по њиховом мишљењу била „ретка прилика да их је неко за нешто питао“, јер се осећају врло 
запостављеним и искљученим из дешавања. 
 
 
Кључни налази: 
 

1. Свест о културној политици 
 
Сви су се сложили да нема стратегије ни на републичком ни на општинском нивоу, да однос 
државе према култури није адекватан и да је стање у култури показатељ у ком се стању налази 
целокупно друштво. На локалном нивоу све се одвија ad hoc, културне активности нису 
координисане и организована брига за културу не постоји. 
 

2. Поређење са претходним периодом 
 
Изражени су различити ставови о томе какво је стање у култури на републичком и локалном 
нивоу. Неки испитаници сматрају да је све исто као и раније, тј. пре промена из 2000. године, а 
неки сматрају да је ситуација ипак нешто боља и да се пажња више поклања култури. 
 

3. Процена сарадње са другим актерима културног система 
 
Актери културног система немају изграђену чвршћу међусобну сарадњу. Како главни проблем 
истакао се недостатак координације у раду институција културе и изостанак 
синхронизованости када су у питању културна дешавања. Иако институције тврде да од 
Оснивача имају подршку за њихове активности, истакао се проблем нередовног извршавања 
обавеза из буџета према институцијама, а саме институције не препознају сопствену улогу у 
побољшању сарадње са локалним властима. Удружења су изнела став да са локалном 
самоуправом, па чак и са институцијама сарадња уопште не постоји. 
 

4. Процена других актера на културну политику 
 
У вези одговорности за културни развој, испитаници сматрају да би Министарство културе 
требало да формулише културну политику и да треба да постоји национална стратегија, али да 
локални ниво може и без државе да има сопствену визију развоја. Што се тиче локалног нивоа, 
институције сматрају да општина као Оснивач треба да формулише културну политику, док 
удружења предлажу формирање савета који би сачињавали представници различтих 
заинтересованих група у заједници. 
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5. Процена комуникације са Министарством културе 
 
По овом питању ставови испитаника су подељени – с једне стране да Министарство културе 
никада није било горе, да је Министар слаб, а Министарство невидиљиво. С друге стране, 
поједини актери су успоставили однос са Министарством чему доприноси страначка 
припадност, а други пак тврде да комуникације нема. 
 

6. Инструменти културне политике 
 
Законодавство – сви испитаници су сагласни у ставовима да је постојеће законодавство 
застарело, да га треба што пре мењати, и донети закон о култури. Сматрају да је стање у 
култури последица лошег законодавства. Потребно је решити и статус уметника аматера. 

 
Финансирање – нема довољно средстава за културу ни из државног/општинског буџета, нити из 
других извора, јер не постоји заинтересованост приватних фирми да улажу у културу, а 
поготово их држава није стимулисала пореским олакшицама. 

 
Стратешко планирање – испитаници су сагласни да планирање не постоји, поготово дугорочно 
и све се дешава у ходу. Међутим, на основу изнетих мишљења закључује се да исипитаницима 
није довољно јасан концепт стратешког планирања. 

 
Кадровска политика – мишљења испитаника су сагласна по питању кадрова, да се паритијска 
политика доста меша у избор кадрова, тако да је треба деполитизовати и успоставити 
критеријуме запошљавања. 

 
Децентрализација – испитаници се слажу да треба спровести децентрализацију на свим 
нивоима, посебно фискалну децентрализацију, да свака општина располаже својим парама, 
велики део слива се у Београд. Такође, истакнут је и проблем различитог третмана центара и 
мањих средина. 
 

7. Потенцијали развоја културе наше општине, препреке и решења 
 
Потребна су већа улагања у културу, а сви се слажу да су потенцијали велики и да само треба 
осмислити садржаје. Притом су, нарочито учесници фокус групе са представницима медија, 
дали низ занимљивих предлога за нове културне садржаје, као и акције које треба предузети по 
питању културног развоја општине. 
 

8. Сагледавање институција културе општине у ширем контексту, регионалном и 
европском 

 
Мишљења су подељена, један део испитаника сматра да су нпр. музејске збирке део европске 
културне баштине, док неки испитаници не виде институције у ширим оквирима од локалног. 
 
 

Оригинални извештаји са фокус група: 
 
 

1. Свест о културној политици 
 
• Ставови представника/ца институција културе: 

 
- нема стратегије ни на државном ни на локалном нивоу 
- садашњи ниво у култури је задовољавајући, ризик је опадање нивоа уколико се довољно 

не улаже у културу 
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- ангажовање појединаца, ако то престане опашће квалитет 
- не улаже се у културу у граду, то је крупан проблем који је наслеђен још из 

комунистичког периода (70-те године) када се улагало искључиво у привреду – 
континуитет третирања културе 

- стање у култури се своди на преживљавање 
- неједнака расподела средстава између институција 

 
 Учесници сматрају да је ситуација иста и у другим срединама, али да се стартне 
позиције институција разликују – у срединама у којима се више улагало у културу, институције 
су самим тим у бољој позицији од позиције у којој су наше институције културе 
 
 

• Ставови представника локалних органа управе: 
 

- култура је пала на ниске гране услед поремећених вредности 
- каскамо за Хрватском и Словенијом 
- недостаје критеријум вредности 
- у паланачкој општини култура је одржавала ритам низ година уназад, на време су се 

створили културне институције које су боље у односу на околне градове (Пожаревац, 
Свилајнац, Велика Плана, итд) 

- некада су удружења боље функционисала, сада преовлађују аматери 
 
 

• Ставови представника медија: 
 

- однос државе према култури маћехински, што није ништа ново 
- на просечном нивоу је култура, треба улагати више у културу да би се побољшао 

квалитет 
- стање у култури је показатељ стања у којем се налази друштво, најпре треба обезбедити 

животне потребе (храна, одећа и сл.), а култура долази као надградња 
- постоји проблем државности, не зна се о којој држави говоримо 
- политика води културу и на тај начин је култура злоупотребљавана 
- држава је у кризи=култура је у кризи, неадекватан је третман државне и културне елите 

(криза културне елите) 
 
 

• Ставови представника удружења и уметника: 
 

- разочаран сам садашњим стањем 
 
 

2. Поређење са претходним периодом 
 

• Ставови представника/ца институција културе: 
 

- архив не може да прави паралелу јер је до 2001. био под ингеренцијом Министарства 
културе 

- раније су се лакше добијала средства, што се може објаснити тиме да је „Гоша“ радила 
и економски воље стајала, па је самим тим било лакше добити средства када се нпр. 
тражило од „Гоше“ 

- после 2000. године су плате запослених у култури повећане, што је било добро, а за 
последњих 2-3 године су замрзнуте, што није добро 

- све је исто 
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• Ставови представника локалних органа управе: 
 
- у граду је повећан број изложби (Музеј и Галерија), позориште има 12 представа на 

репертоару, Архив треба да има више презентација грађе, док Библиотека има проблем 
са простором 

- некада је било много више преплитања културе и образовања, а то данас само 
Позориште ради преко фестивала (МАДЕС) 

- врло добра оцена за рад институција 
- нема координације у сектору културе у општини, често се садржаји поклапају, што је 

последица растурања Центра за културу. Док је постојао Центар на свака два и по дана 
ишао је по један културни догађај 

- не постоји интерес да се иде у биоскоп 
 
 

• Ставови представника медија: 
 

- аматеризам је доживео дебакл за време Лечића, претходног министра, очекивало се 
више од промена 2000. године 

- после 2000. отварање граница наше земље је донело и доброг и лошег са Запада, 
преовладава тржишна вредност у култури 

- у Паланци је нешто боља ситуација него у вишем нивоу због ентузијазма 
- средства у Паланци су мала, али је увек улагано у културу 
- млади су све мање заинтересовани за културне догађаје (и у држави и у паланачкој 

општини) што је велики проблем 
- млади показују глад за културом, доста младих је   

 
 

• Ставови представника удружења и уметника: 
 

- ситуација је иста (нпр. политичари не долазе на отварања изложби) 
- стална је подела на аматере и професионалце што ствара нездраву климу, аматери 

сликари су организовани око удружења Вуксан, док професионални сликари нису 
организовани 

- све функционише на бази ентузијазма 
- неко би морао да координира културу, можда неко стручан или група окупљена око 

Музеја 
- није лоша ситуација у култури, сада се види побољшање, пр. активности Музеја 
- ситуација је слична свуда, економска база је проблем, потребно је доста уложити у 

културне садржаје 
- пре 2000. за време Коалиције „Заједно“ схватило се да се у културу мора улагати и 

улагано је, а Позориште је тад нпр. побројало успехе на разним фестивалима 
- После 2000. године ситуација је гора. За време Лечића култура је уназађена, форсирају 

се поједини делатности, као што је нпр. позоришна, тако је на локалу, а и на државном 
нивоу 

- 80-тих је нпр. за КУД „Абрашевић“ било много лакше, у то време је председник КУД-а 
била особа чији је брат био председник општине, тако да је увек било новца за КУД. 

 
 
3. Процена сарадње са другим актерима културног система 
 

• Ставови представника/ца институција културе: 
 
Добре стране сарадње: 

- разумевање општинских власти за решавање проблема 
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- поздрављање сваке програмске акције 
- подршка општинске власти везане за програм, финансирање програма од стране 

Министарства културе 
- подршка за планиране програме 
- задовољавајућа комуникација са представницима локалне самоуправе 

 
Проблеми: 

- маргинализација Библиотеке 
- спорост у спровођењу неких одлука 
- проблеми са трезорским пословањем 
- неблаговремено извршавање буџета 
- неразумевање потреба и начина функционисања установа културе 

 
Шта по вашем мишљењу институције могу да ураде да поправе ситуацију, а шта локална власт? 
 
Институције: 

- то зависи само од локалне самоуправе 
- институције све ураде што је у њиховој моћи (пошаљу захтеве и опомињу општину да 

рализује средства) 
- у општини се не зна ко шта треба да ради 
- треба да буду упорни и досадни 

 
Локална самоуправа би требало да: 

- буде у току са планом и програмом институција 
- да постоји квалификован и образован човек, оперативац који води бригу о 

фунцкионисању установа култура, њихових потреба итд, али који је у исто време 
сензибилисан за проблеме и начин фунакционисања институција културе 

 
 

• Ставови представника локалних органа управе: 
 
Добре стране: 

- Кадрови и њихов ентузијазам 
- сви покушавају да дају максимум у свом раду 
- постоји сарадња на приватној основи са институцијама, иако су средства која имају 

недовољна, ове институције се врло добро котирају 
 
Проблеми: 

- нема координације у раду свих буџетских корисника 
- недостатак планова и програма удружења 
- нема података о имовини 4 установе, а остали су дугови Центра 
- културна збивања нису синхронизована 
- статус музичке школе и рада у њој 
- недостаје сарадње између појединих институција културе 
- непостоји народни универзитет 
- биоскоп се води као предузеће, није на општинском буџету 

 
Шта по вашем мишљењу медији могу да ураде да поправе ситуацију, а шта институције 
културе? 
 

- установе да сарађују са ресорним министарствима, да се средства пребацују општинама 
- да члан Општинског већа задужен за културу буде коориднатор културних садржаја, а 

да директори доставе програм месец дана унапред 
- проширити Библиотеку 
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• Ставови представника медија: 
 
Процена сарадње медијских кућа и институција културе Како видите вашу улогу у области 
културе? 
 

- сарадња РТВ „Јасеница“ је увек била изузетна и пријатељска 
- када би имали такву сарадњу и са другим областима/секторима било би супер 
- медији институцијама културе дају подршку, знамо да им није лако 
- институције културе су препознале значај медијске презентације, а медији 

институцијама културе дају бесплатне услуге 
- медији нису само посредници, они подржавају опстанак културе и учествују у 

производњи културних добара 
- постоје додирне тачке између медија и културе – они презентују локалној самоуправи и 

заступају интересе културе 
- сарадња је вишеструка, вишестрана и квалитетна 
- медији имају одговорност, треба да теже квалитету и постављају стандарде 
- у општини постоји извесна селективност у културним садржајима, тако што се нпр. 

квалитетнији садржаји емитују у ударним терминима, а садржаји који су процењени да 
су нижег квалитета иду нпр. у јутарњи програм и сл. 

 
 

• Ставови представника удружења и уметника: 
 
Процена сарадње са институцијама културе и локалном влашћу 
 

- нема никакве сарадње 
- нема посебног односа, додирних тачака са институцијама културе, а за локалну 

самоуправу као да не постојимо, мада би по закону требало да једним делом финансира 
локална власт 

- слаба је сарадња са институцијама, нпр. са позориштем, они имају монопол над салом; 
постоји добра сарадња са КУД-ом „Гоша“ (одржавају заједнички концерт на крају сваке 
годоине); медији форсирају позориште 

 
Шта по вашем мишљењу удружења/уметници могу да ураде да поправе ситуацију, а шта 
институције културе и локална власт? 
 

- локалним властима удружење нуди своје циљеве (очување културно-историјских 
споменика и традиције), али за њих нема разумевања 

- да би се анимирали за финансирање потребно је да постоје предиспозиције 
- локална власт има обавезу, јер они су као сервис 
- из општине би требало да буде редован прилив средстава да би се побољшала ситуација 

– што се тиче КУД-а, немогуће је поправити однос са оваковом гарнитуром на власти 
 
 
4. Процена других актера на културну политику 
 

• Ставови представника/ца институција културе: 
 

- Министарство треба да формулише кулутурну политику 
- КП би требало да се формулише на локалном нивоу јер је општина Оснивач 

институција културе у граду 
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• Ставови представника локалних органа управе: 
 

- председник општине (врши контролу) 
- директори институција културе (иницијатори културних догађаја, треба да праве реалне 

програме који имају квалитет) 
- представници удружења која се баве културом 
- члан Општинског већа задужен за културу (обезбеђује средства) 
- менаџер општине (даје предлоге културних садржаја, помаже комуникацију са 

Министарством, одговара за правце развој) 
 
 

• Ставови представника медија: 
 

- треба да постоји национална стратегија 
- на локалном нивоу треба да постоји интеракција између оних који припремају програме 

и конзумената 
- локални ниво може и без државе и да има своју визију развоја 

 
 

• Ставови представника удружења и уметника: 
 

- треба координатор за културу у општини ради усклађивања планова и програма, постоје 
поклапања културних догађаја у једном дану или нагомиланих у једној недељи, а 
следећих месец дана нпр. нема ништа. Треба расподелити културне садржаје 

- треба формирати савет у који би ушли директори институција културе, координатор за 
културу, НВО-и и ванбуџетске инстиутције, уметници, и сви треба да фунцкионишу као 
у неком предузећу, као један тим 

- тим састављен од неколико људи који би били свестрани, тј. познавали различите 
области и уметности, који би тежили да поспеше целокупну паланачку културу 

 
 
5. Процена комуникације са Министарством културе 
 

• Ставови представника/ца институција културе: 
 

- никад горе Министарство културе 
- нема комуникације 
- што се тиче Архива, постоји комуникација и подршка 
- слаб човек у Минситарству (министар културе) 
- музеј је први пут добио средства од Министарства па то сматра великим помаком у 

комуникацији 
 
 

• Ставови представника локалних органа управе: 
 

- успостављена комуникација, пошто је подељено страначки то доприноси комуникацији 
- док је Лечић био министар било је боље, у делу плата 
- Лечић је упропастио културу (Савез аматера је скинуо са буџета 
- Којадиновић је не препознаје у Влади, министарство је невидљиво, не износи програме 
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• Ставови представника медија: 
 

- комуникација са Министарством је интезивирана у последњих 6 месеци, представници 
Министарства долазе у Паланку и састају се са представницима институција културе 
што је за сваку похвалу 

- нисам информисан о тим доласцима и посетама 
- Музеј је добио новац од Министарства поводом 40 година постојања тако што је 

конкурисао код Министарства 
- треба бити упоран у комуникацији са Минситарством 
- културним манифестацијама треба скренути пажњу Министараству 
- комуникација је непосреднија у односу на време док је министар био Лечић 
- ова влада мења курс према култури – поправља слику о држави и народу 

 
 

• Ставови представника удружења и уметника: 
 

- нема комуникације, нико не рачуна на уметнике, само се дели установама и то на 
кашичицу 

- држава треба да води рачуна о одржавању традиције 
- од Министарства се очекује да ако се има добар пројекат, то и подржи. Овако потроше 

се средства за пар ствари, а има доста мањих пројеката које траже много мање пара, а 
добри су 

- не постоји комуникација са министарством, многе ствари иду преко позоришта, тамо 
стижу дописи од Министарства, који заврше тамо или их касно добијемо. Партијска 
линија је кључна за комуникацију са Министарством 

 
 
6. Инструменти културне политике 
 

Законодавство 
 

• Ставови представника/ца институција културе: 
 

- статус аматера у култури (нпр. топли оброк не могу да добију аматери глумци када су 
на путу, а у спорту може и то без порезе) 

- треба да постоји закон о култури којим треба да се регулише ослобођавање културе од 
пореза 

- не постоје закони за све институције, а они који постоје, нпр. Закон о библиотечкој 
делатности и Закон о културним добрима застарели су и лоши 

- треба да се донесу нови закони из области културе 
 
 

• Ставови представника локалних органа управе: 
 

- треба да се регулише статус аматера, уметника и удружења 
- у закону не постоји никаква одредба о постављању директора институција културе 

 
 

• Ставови представника медија: 
 

- закон је катастрофалан, потребно га је изменити и ускладити са државном стратегијом, 
неке је довео до подређеног положаја 

- стање у култури је последица лошег закона 
Сви су се сложили око тога 
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• Ставови представника удружења и уметника: 
 

- не знам да ли постоји неки закон који штити уметнике 
- нисам много упознат са законом, али претпостављам да мора да се направи простора за 

све, не само за националне институције и да се удене туризам 
- не постоје ауторска права кореографа, не знамо како то да заштитимо. Дешава се да 

нама кореограф уради кореографију, коју онда преузму сеоски КУД-ови 
- требало би да постоји закон који би штитио постојање и традицију „Абрашевића“ 

 
 
Финансирање 
 

• Ставови представника/ца институција културе: 
 

- незаинтересованост за улагање у културу 
- стимулисати фирме пореским олакшицама да би улагали у културу 
- за улагање у културу битна је страначка припадност (пр. оне општине у којима је власт 

из странке којој припада министар финансија или културе добију знатно више новца за 
културу и културне манифестација – пр.  

 
 

• Ставови представника локалних органа управе: 
 

- постоји проблем финансирања удружења, јер постоји законска препрека 
- Закон о буџетском систему тражи 12-тине, што подразумева да се на месечном нивоу 

уплаћују средства, али се то у Паланци некако превазилази 
- Сувише се издваја за плате, а мало за програме 
- Нови закон који ће ступити на снагу јануара 2007. и биће проблем за нашу општину, јер 

ће доста бити на терету општине, а наша општина је сиромашна 
- Онај који даје средства врши и контролу 
 
 
• Ставови представника медија: 
 
- проблем у финансирању професионалне и аматерске културе 
- култура зависи од улагања локалне самоуправе 
- треба сензибилисати приватнике да улажу у културу 
- постоји субјективан однос доносиоца одлука према култури, од њихових афинитета 

зависи финансирање културних садржаја у граду 
- нова буржоазија није довољно едукована, власници капитала имају новац, али не знају 

праве вредности. Њима су наметнуте вредности рекламама и пропагандом, а медији 
могу да пропагирају праве вредности да допринсеу да нови богаташи улажу у праве 
вредности 

- сиромаштво Паланке утиче на финансирање културе, у Паланци нема тајкуна 
- постоје отпори код одборника за поједина улагања у култури 
- културна свест је на јако ниском нивоу и у држави и у општини, што се одражава и на 

стање у култури (нпр. РТС-а и његов однос према култури, јавни медијски сервис, а 
погледајте колико је културних садржаја) 

- у другим градовима се лакше долази до пара за културу 
треба обезбедити уплив капитала, култура кошта и зато јесте елитистичка 
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• Ставови представника удружења и уметника: 
 

- то је најболнија тачка, више је музике него пара 
- од финансија зависи квалитет садржаја 
- сада се уметници не финансирају, раније су на основу обештећења уметници добијали 

средства од којих се куповао сликарски материјал 
- требало би основати једно удружења које би заступало интересе уметника, појединца 

нико не види и испада смешан када тражи нешто 
- ако је привреда јака, онда има више пара за културу 
- проблем је што сви траже од истих спонзора, а њих нема много 
- треба увести ванинституционално финансирање по пројектима 
- општина би била у обавези да обезбеди 3 радна места и текуће трошкове би требало да 

финансира 
 
 
Стратешко планирање 
 

• Ставови представника/ца институција културе: 
 

- финансије су проблем, јер су предуслов за стратешко планирање 
- ако твоје планове не прати Оснивач, ништа не може да се планира и уради 
- затечено стање одређује и обавезе 

 
 

• Ставови представника локалних органа управе: 
 

- треба да се уведе краткорично и дугорочно планирање и сви запослени да се укључе у 
процес планирања без обзира на спрему 

- код нас у општини постоји стратегија програма, инвестициона стратегија (улаже се 
инфраструкутру) и стратегија кадрова 

 
 

• Ставови представника медија: 
 

- потребно је планирање 
- потребна је координација између институција културе, локалне самоуправе и медија 
- у планирање треба укључити и села општине 
- треба учити од Запада где је култура развијена 

 
 

• Ставови представника удружења и уметника: 
 

- не постоји, све се решава у ходу 
- често се дешава да нам пада ентузијазам и морал (утисак је да се не познаје концепт 

стратешког планирања) 
 

Кадровска политика 
 

• Ставови представника/ца институција културе: 
 

- дозволити институцијама да саме планирају и одабирају кадар 
- кадровска политика је повезана са законодавством. Треба регулисати ко може да ради, а 

ко не, прописати квалификациону структуру 
- не придржавање постојећих закона 
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• Ставови представника локалних органа управе: 
 

- музеј има квалификован кадар и подмладио је свој кадар 
- у Библиотеци није стручан када, а број запослених је повећан, и у Архиву је тако, треба 

и у култури прогласити технолошки вишак 
- коалициони договори утичу на кадровску политику, најлакше је запослити људе у 

Библиотеци зашто што се предспоставља да свако уме да скине књигу са полице 
- у Библиотеци има доста кадова пред пензијом 
- било је случајева конфликта интереса у Библиотеци, зато је доведена нова директорка 
- треба запослити глумце аматере 

 
 

• Ставови представника медија: 
 

- кадровска политика је посебан проблем на свим нивоима, посебно на локалном 
последњих деценија 

- гурају се људи који немају везе са културом (нпр. Библиотека), постављају се људи који 
би требало да буду елита, а који немају везе са културом 

- треба успоставити критеријуме постављања директора 
- у граду се дешава смена генерација када је у питању кадровска политика 
- страначка политика има најмање утицаја на културу, а није ни кључна за добијање пара 

од Републике 
 
 

• Ставови представника удружења и уметника: 
 

- нисам упућен 
- није баш најбоља и по партијској је линији, а најгоре је то кад је на руководећим 

местима 
- стручност и квалитет у раду треба да буде примаран, и да има афинитета и да познаје 

проблематику инситуција културе 
- кадровска политика је катастрофална, све је по политичкој линији 

 
 

Децентрализација 
 

• Ставови представника/ца институција културе: 
 

- треба спровести децентрализацију на свим нивоима 
- посебно су централизовани Београд и Војводина, то треба децентрализовати да свако 

располаже својим средствима (нрп. паре од Кисељака иду на другу страну, а не у нашу 
средину) 

 
• Ставови представника локалних органа управе: 

 
- треба извршити фискалну децентрализацију 
- није јасан критеријум по коме се средства враћају из Републике општини, а кад се врате 

добија се збирни износ 
- својина је општинска, а приликом продаје својине општина добија 
- постоји проблем метрополизације, па и у култури, велики део новца слива се у Београд 
- много кошта реализација гостујућих садржаја, то је више од реалне цене 
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• Ставови представника медија: 
 

- неравномерна расподела средстава између Београда и других средина 
- различит третман центра и локалних средина 
- мање је пара намењено Министарству за културу и информисање него осталим 

министарствима, а култура је капитална 
Сви се слажу 
 
 

• Ставови представника удружења и уметника: 
 

- логично је и потребно да се изврши децентрализација 
- сви КУД-ови из Београда добијају позиве за фестивале, Савез аматера Србије држи 

монопол. Стално једни те исти путују по иностранству. 
 
 
7. Потенцијали развоја културе општине, препреке и решења 
 

• Ставови представника/ца институција културе: 
 
Потенцијали: 

- туризам 
- стална поставка и други различити садржаји Музеја (али је потребна већа зграда) 
- бања и извор воде Кисељак 
- језеро 
- традиција институција културе 
- близина Београду 
- манифестације које промовишу културу (сајмови и сл.) 
- нови садржаји (нпр. бијенале анималиста) 
- развијање локал патриотизма 
- садржаји који би се везали за културно-историјске споменике и да буде интересантно за 

људе са стране 
- створити услове за развој културе 

 
 

• Ставови представника локалних органа управе: 
 

- музеј има квалификован кадар и подмладио је свој кадар 
- у Библиотеци није стручан када, а број запослених је повећан, и у Архиву је тако, треба 

и у култури прогласити технолошки вишак 
- коалициони договори утичу на кадровску политику, најлакше је запослити људе у 

Библиотеци зашто што се предспоставља да свако уме да скине књигу са полице 
- у Библиотеци има доста кадова пред пензијом 
- било је случајева конфликта интереса у Библиотеци, зато је доведена нова директорка 
- треба запослити глумце аматере 

 
 

• Ставови представника медија: 
 

- потенцијали су већи од могућности 
- манифестације – фестивал Нових театарских форми, и све више Мадес 
- треба развијати и проширити ове манифестације на регионални, па и државни ниво 
- треба основати Савет фестивала 
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- неопходна је сарадња локалне самоуправе, Министарства културе и Министарства за 
образовање 

- завршити објекат Библиотеке, Библиотека је запостављена и треба да се избори за 
заслужено место у Паланци 

- музичка школа је запостављена, зашто се ставља у систем образовања кад је то 
институција културе 

- треба основати часопис за књижевност и културу у издању Библиотеке 
- сликарске колоније (постојеће колоније више помоћи и финансијски и организационо, и 

подићи на виши ниво 
- организовати летње сликарске школе, нпр. на Микуљи у сарадњи са Министарством, 

локалном самоуправом и Министарством за образовање 
- организовати музички фестивал, нпр. хорова, јер имамо значајан црквени хор 
- решити питање КУД-ова у Паланци – неговати аматеризам и традицију 
- развити инфраструктуру за конгресни туризам, јер је Паланка у идеалном географском 

положају (близу Београда) 
- у Паланци је доминантна ликована уметност, некада је град додељивао атељее 

сликарима, а сада тога нема 
- треба формирати Савет за културу који би био састављан од предсавника: локалне 

самоуправе, медија, институција културе, НВО-а које за поље делатности имају 
културу, слободних уметника, представника канцеларије за дијаспору, значајних 
привредника, цркве. Савет би требало и да прати паланачке уметнике у свету, који 
изводе Паланку из локалне средине 

- потребна је координација културних догађаја 
- сарађивати са другим градовима на међуопштинским пројектима 
- треба повезати све карике у ланцу: локалну самоуправу, институције културе, 

министарство и медије 
- треба покренути билтен културних дешавања у граду који би нпр. излазио на 3 или 6 

месеци и тиме објединити културну понуду града и општине, а који би се достављао и 
другим градовима и Минситарству културе 

- обновити везе са бившим републикама 
- успоставити везе са Србима који живе у бившим републикама 
- на официјелном сајту Паланке да медији дају своје прилоге о културним дешавањима у 

граду 
- установити конкурс за дечје песме и тиме анимирати наставнике да учествују на 

конкурсу (брига о деци и младима) 
- повезати културу и туризам 

 
 

• Ставови представника удружења и уметника: 
 

- фестивал у ликовној уметности који би повезао више сегмената, објединио различите 
врсте уметности (нпр. тематски фестивали за ликовну уметност, позориште и др.) 

- ликовна колонија (као нпр. у Бору), графичка колонија, па чак и уско специјализована 
(нпр. литографска), или пример Горњег Милановца. Никад радније у свету није чуо за 
Милановац, а сад за њега зна читав свет због бијенала графике малог формата, али у то 
је требало уложити, обезбедити штампање доброг каталога, па добре награде и сл. 

- Неопходан је за све то финансијска подршка локалних власти, без новца и 
професионализма нема ничега, јер сулудо постоја да се фиансира из свог џепа све 

- Бањски туризам, производња здраве хране, а култура као пратећа активност. Предуслов 
за све то је изградња саобраћајница 

- Један од стратешких циљева јесте да се што више људи укључи у културу, како 
уметника, тако и конзумената 

- Крстовдански вашар уз културне садржаје (фолклор, изложба, везани за нашу културну 
традицију) 
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- Нпр. манифестација Дани Паланке у Београду (привредни, културни, спортски 
садржаји, изложбе, туризам, све се то прожима, једно без другог не може. Тако на тај 
начин привући неког ко није са локала да улаже у кутлуру Паланке 

- Потенцијал су људи који би требало да се шаљу на семинаре и који би потом 
применили знања када се врате 

- ТО не ради ништа, тамо се постављају људи које те ствари не занимају, немамо ништа 
препознатљиво за Паланку, сувенире, разгледнице и сл. 

 
 
8.Сагледавање институција културе општине у ширем контексту, регионалном и 
европском 
 

• Ставови представника/ца институција културе: 
 
 

- позориште не виде јер је основано на локалном нивоу и делује међуокружно 
- по својим збиркама музеј препознаје да припада европској баштини 
- архив је далеко испод регионалног нивоа 

 
 

• Ставови представника локалних органа управе: 
 

- ревитализација културе у селима општине 
- сликарска колонија 
- постојећи позоришни фестивал 
- повезати културу и туризам (нпр. организовати манифестацију Лето у Паланци) 
- сарадња са медијима 
- близина Београду 
- уложити у институције да више задовоље потребе грађана, и у издавачку делатност 
- етно-село за чије оснивање већ постоји иницијатива, а идеја је да се повеже са 

манифестацијом Дани азањске погаче 
- треба успоставити већу сарадњу са Туристичком организацијом, ТО треба да буде 

иницијатор сарадње, да тражи програме од институција 
- Позориште и Музеј превазилазе локалне границе, музеј по збиркама, а Позориште 

гостује по другим градовима и на фестивалу балканских земаља у Коринту који је 
постојао пре рата 

- Постоји сарадња са суседним општинама 
 
 

• Ставови представника медија: 
 

- Музеј и Позориште су већ прешли наше границе, уметници такође 
 
 

• Ставови представника удружења и уметника: 
 

- не видим, али када би се радило како смо навели, прешло би се на шири контекст 
- део смо Балкана и Европе, имамо шта да покажемо. Са локала презентујемо држави, а 

држава презентује шире 
- КУД сарађује са градовима широм Србије, затим са Рапубликом Српском, Бугарском. 

Ми смо са још 10 КУД-ова основали „Балканску алијансу фолклорних ансамбала 
Србије“ чије је седиште у Бугарској, а генерални секретар је у Аранђеловцу. То је на 
неки начин пандан Савезу аматера Србије 
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Прилог 9. 

Извештај са интервјуисања фокус група II 
 
 
Учесници фокус група били су грађани Смед. Паланке различите старосне доби и пола, 
представници актера културног система општине, који чине публику и не-публику. 
Испитаници су изабрани случајним узорком. 
 
Циљеви фокус група: 
 

1. установити видљивост институција културе са становништа испитаника и 
идентификовати снаге и слабости институција културе у граду; 

2. извршити процену актуелног тренутка у култури и утврдити како би требало да изгледа 
за пет године; 

3. идентификовати развојне потенцијале општине и референтне тачке на којима може да 
се гради препознатљивост општине. 

 
Истраживање је обављено применом технике групних интервјуа у оквиру 3 фокус групe. 
 
Фокус групе су одржане у следећим терминима: 
 

• 24.5.2006. у 17:00-18:00h са старосном групом од 18 до 24 година 
• 24.5.2006. у 18:30-19:30h са старосном групом од 30 до 40 година 
• 26.5.2006. у 18:00-19:00h са старосна група од 50 до 60 година 

 
Свака фокус група трајала је око сат времена колико је било и предвиђено, што се показало као 
сасвим довољно. 
 
Запажања модераторке: 
 
Учесници све три фокус групе били су изненађени позивом и темом фокус група. Неки су били 
нестрпљиви да чују о чему се тачно ради и да изнесу своје мишљење, док је код неких чак био 
присутан известан страх да ли ће се «уклопити», очигледно код оних који су не-публика. 
 
Специфичности група: 

 
• старосна група од 18 до 24 година 

Специфичност ове групе огледала се у томе што су два од укупно три испитаника била врло 
млада, имали су по 18 година. Група је била прилично тиха и није било неке веће дискусије. 
 

• старосна група од 30 до 40 година 
Учесници ове групе показали су највише интересовања за дискусију. Група је била прилично 
инвентивна и креативна у проналажењу могућности за развој паланачке културе. Истовремено, 
показала је и највише критичности према културним садржајима који се нуде у граду. 
 

• старосна група од 50 до 60 година 
Ова група је највише дискутовала и показала да се теже од остале две групе фокусира теме. 
Такође, више времена је било потребно да би се групи објасниле технике Венов дијаграм и 
forcefield анализа. 
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Кључни налази: 
 

1. Видљивост институција културе, њихове снаге и слабости 
 
Учесници су од четири институције у граду мапирали три, а само у једном случају су поменули 
Архив, и то само у негативном контексту. Индикативно је то што су испитаници углавном 
мапирали Музеј и Галерију као две одвојене институције са различитим активностима. Иначе, 
Галерија модерне уметности припада Музеју, мада је физички одвојена од њега. 
 

2. Процена тренутног стања у култури у општини и жељено стање у будућности 
 
Испитаници углавном користе неке од садржаја у граду. Али, тим садржајима нису баш 
задовољни јер је уочљива драстична разлика између садашње културне понуде и садржаја које 
би испитаници волели да имају на располагању у будућности. То су потпуно нови садржаји 
чији су важни носиоци институције културе, које замишљају као интерактивне и приступачне 
јавности. По мишљењу испитаника боља финансијска ситуација допринела би побољшању 
културне понуде, тако да сматрају да су потребна већа улагања у културу. 
 

3. Развојни потенцијали и препознатљивост општине 
 
Ниједан од испитаника најмлађе групе није за асоцијацију имао неку институцију културе или 
културну манифестацију као референтну тачку на којој може да се гради препознатљивост 
општине. Остале групе дале су низ идеја о томе како би Паланка могла да искористи своје 
потенцијале, у чему су препознали и неку од институција културе. Такође сматрају да би могло 
да се осмисли нешто потпуно ново на основу чега би могао да се гради имиџ и 
препознатљивост Паланке. 
 
 

Оригинални извештаји са фокус група: 
 

 
1. Видљивост институција културе, њихове снаге и слабости 

 
За потребе мапирања коришћена је техника Венов дијаграм, тако да су учесници добили 
кругове од папира различите величине, и задатак да на већим круговима напишу имена 
институција културе за које сматрају да добро раде, а на мањим оне за које сматрају да не раде 
добро. По завршетку вежбе, дискутовало се о томе шта је учеснике определило да одређене 
институције ставе на велике, а неке на мале кругове. Резултат је следећи: 

 
• Ставови старосне групе од 18 до 24 година 

 
Добре стране: Музеј, Библиотека 
 
Музеј: 

- често посећујем Музеј са професором и од професора добијамо обавештење да се нешто 
дешава у Музеју 

- поставке 
- честе промене поставки 
- порука Музеју: да наставе да ради добро 

 
Библиотека: 

- велики избор књига, не дешава се да нешто немају 
- промоције књига 
- порука: да уведу систем стимулације (ко највише чита и сл.); да се више рекламирају 
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Слабе стране: Позориште, Биоскоп, Библиотека 
 
Позориште: 

- више су се трудили раније 
- нема стално представа 

 
Биоскоп: 

- не ради (вероватно због финансија) 
- лоша сала 
- кадар 
- порука: укидање пиратерије, увести добре филмове 

 
Библиотека: 

- кадар по политичкој линији 
- нема компјутерског система 

 
 

• Ставови старосне групе од 30 до 40 година 
 
Добре стране: Музеј, Позориште, Галерија, Библиотека 
 
Музеј:  

- рутина у одржавању изложби 
- стална поставка 
- медијски је пропраћено 
- посећеност 
- радно време (и у вечерњим сатима) 

 
Позориште: 

- адекватан број представа 
- људи су жељни позоришта 
- фестивал 
- посећеност 

 
Треба побољшати код Позоришта: гостујуће представе из Београда, затвореност институције, 
финансије, менаџмент, треба ићи на професионализацију позоришта 
 
Галерија: 

- разноврсност садржаја 
- савременије поставке би требало увести 
- млади уметници излажу 
- честе изложбе 
- информисаност људи о догађањима у Галерији 
- активни су 

 
Библиотека: 

- књижевне вечери 
- добар фонд књига 

 
Треба набавити још стручне литературе и извршит систематизацију исте по областима, 
фотокопир машину, компјутере. 
 
КУД „Абрашевић“: 

- негују традицију 
- велики број концерата и у земљи и у иностранству 
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- окупља младе 
- није довољно признат 

 
Слабе стране: Галерија, Биоскоп 
 
Галерија: 

- сувише формала 
- неадекватно место, треба јој репрезентативније место 
- мали је простор 

 
Биоскоп: 

- не ради 
- сала у лошем стању 
- запуштеност 
- лоша техничка опремљеност 

 
Предлози: модернији менаџмент, обновити летњи биоскоп, пројекције у касним вечерњим 
сатима 
 
Генерални предлози, оно што недостаје Паланци: школа плеса, променадни концерти музичке 
школе, курсеви из различитих области, хала која би се користила и за културне садржаје (нпр. 
концерти) 
 
 

• Ставови старосне групе од 50 до 60 година 
 
Добре стране: Музеј, Галерија, Библиотека, Позориште, КУД „Абрашевић“, Хор „Јасенички 
бисери“ 
 
Музеј: 

- активан је, честе изложбе 
- окупља велики број људи 
- квалитет понуђеног садржаја 

 
Галерија: 

- активна је 
- добра селекција сликара 
- предњачи у културном животу града 
- сарадња са медијима 
- пропратни материјал (каталози, позивнице) 
- потребан јој је бољи простор 

 
Библиотека: 

- фонд књига 
- љубазан кадар 
- књижевне вечери 

 
Позориште: 

- традиција 
- негује позоришну публику 
- деца све више постају њихова циљна група 
- репертоар 
- сарадња са школама 
- гостујуће представе 
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КУД „Абрашевић“: 
- континуираност у раду 
- квалитет 
- неговање традиције 
- број концерата 
- неговање такмичарског духа 
- окупљање деце 

 
Хор „Јасенички бисери“ 

- окупља старију и млађу популацију 
- омогућава дружење 

 
Слабе стране: Архив, Библиотека, Музеј, Биоскоп 
 
Архив: 

- нема их у медијима/као да не постоје/непрепознатљивост 
- није познато шта све људи могу да користе тамо 

 
Библиотека: 

- нема бестселера на време 
- мало примерака књига 
- недовољна заступљеност домаћих признатих писаца 
- висока чланарина 
- непостојање електронске базе података 

 
Музеј: 

- недовољна активност 
- недовољна заступљеност у медијима 
- успавани кадар 
- неадекватна техничка опремљеност 
- неослушкивање публике 

 
Биоскоп: 

- застарелост опреме 
- не ради 

 
 

2. Процена тренутног стања у култури у општини и жељено стање у будућности 
 
Да би се сазнало шта испитаници мисле о тренутној културној понуди у граду коришћена је 
техника Forcefield анализа. Испитаници су добили задатак да свако на једном листу папира, 
који је вертикално подељен на два дела, са леве стране напишу како проводе слободно време и 
да ли користе културне садржаје у граду, а да на десној страни папира напишу како би волели 
да изгледа културна понуда града/општине за пет година. Резултати су следећи: 
 
 

• Ставови старосне групе од 18 до 24 година 
 
1. 
садашњост: 

- ретка посета музеју (можда 2 пута месечно) због необавештености о изложбама 
будућност: 

- немам идеју 
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2. 
садашњост: 

- Досађујем се сваког дана, посао-кућа. Када хоћу да погледам неки филм – нема га, 
представа – нема. Изгубим вољу да идем јер видим да су тамо на разним функцијама 
људи које лично знам, знам колико вреде, али су тамо по политичкој линији. 

будућност: 
- разноврстан избор филмова и представа и због тога сам задовољан и срећан јер тамо 

видим људе који су стварно стручни за то што раде. 
- Распуштање људи који су по политичкој припадности на функцијама 

 
3. 
садашњост: 

- јако ми је жао што се последњих месеци у нашем граду не дешава ништа од неких 
културних догађања. За то време отишла сам 2 пута у Музеј, 3 пута у Позориште и 
можда 1 у Галерију. Музејом и Галеријом, односно поставкама сам била донекле 
задовољна, али Позориштем нимало, што ме и највише боли. 

будућност: 
- Да наше позориште стане на ноге и да могу чешће да идем у њега и погледам добру 

представу. Што се тиче Галерије, можда која поставка више, и то је за наш град у реду, 
а Музеј да настави да ради као и до сада, мислим да је то коректно. Међутим, ако се још 
мало потруде, можемо бити презадовољни. 

- Овоме би допринело да постоји више људи које култура у нашем граду заиста занима 
- Боља финансијска ситуација како културних институција тако и људи који живе у овом 

граду 
- Одмогла би незаинтересованост људи за културу и опет лоша финансијска ситуација 

 
 

• Ставови старосне групе од 30 до 40 година 
 
1. 
садашњост: 

- Одласци у Галерију, Музеј, Позориште и биоскоп (док је радио) 
будућност: 

- / 
 
2. 
садашњост: 

- углавном самоинформисање путем интернета, дневне штампе, ТВ-а и других медија (то 
би могло да фунционише у било ком делу света, значи да Паланка као град мени не 
пружа готово никакву могућност конзумације културно-забавног садржаја) 

- утисак изолованости појединца што доводи до извесне асоцијализације 
будућност: 

- требало би осмислити и реализовати нове садржаје 
- велико побољшање у раду до сада постојећих институција, као и увођење нових, пр. 

школа плеса, археолошко-етнолошка секција и сл. 
- Организовање концерата и фестивала 
- Такмичења аматерских музичара, певача и сл. 
- Боља медијска пропраћеност и реализација ауторских емисија из културе 
- Активирање младих и укључивање старије генерације 

 
3. 
садашњост: 

- Одлазак у Позориште, у биоскоп када има пројекција, на концерте када их има, у Музеј; 
читање књига 

будућност: 
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- већи број позоришних представа и гостовања професионалних 
- уређен биоскоп 
- школа плеса, више концерата 
- више галерија 
- чешће књижевне вечери 

 
4. 
садашњост: 

- Позориште, изложбе у Галерији и Музеју 
будућност: 

- активирање биоскопа и напредак свих ових садашњих квалитетних садржаја 
 
5. 
садашњост: 

- повремене посете Музеју, Галерији, Биоскопу, Позоришту и Библиотеци 
будућност: 

- школа сликања, историјска предавања, јавни балови, музички фестивал, различити 
курсеви, интелектуално-етичке трибине 

 
6. 
садашњост: 

- одлазак у Позориште и на изложбе 
- читање књига и часописа из културе 
- гледање филмова 
- слушање музике 
- интернет 

будућност: 
- активирање биоскопа, школа плеса, различите радионице и курсеви, већи број 

концерата музичке школе 
 
7. 
садашњост: 

- изложбе, Позориште, слушање музике, читање књига, гледање филмова и емисија из 
културе, књижевне вечери 

будућност: 
- плесна школа, класична музика у Позоришту, гостујуће представе, више књижевних 

дешавања 
 
8. 
садашњост: 

- културне потребе задовољавам у другом граду, углавном не учествујем у култури 
локалне заједнице 

- све оно што посећујем као добро, недовољно је, бледо, неаутентично, стереотипно 
- неразвијени сви аспекти културног живота 

будућност: 
- одлично Позориште 
- активирање летњег биоскопа и адаптација затвореног; концерти 
- још бољи рад Музеја 
- курсеви из области културе (пр. сликање, филозофија, музика) 
- популаризација музичке школе и музике, излазак из оквира школског дворишта 
- дестигматизација локалне заједнице као незгодне, руралне, примитивне 
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• Ставови старосне групе од 50 до 60 година 
 
1. 
садашњост: 

- читање, позориште, интернет садржаји у области културе 
будућност: 

- приступачност, организоване посете културним институцијама, већа средства 
институцијама културе 

 
2. 
садашњост: 

- посете Галерији и Позоришту, књижевне вечери, трибине, јавне расправе, библиотека, 
биоскопске пројекције, концерти 

будућност: 
- професионално Позориште 
- стручан кадар у култури 
- савремена библиотека 
- савремен биоскоп и добар репертоар 
- квалитетни концерти 

 
3. 
садашњост: 

- одлазак у Позориште, Музеј, Галерију, Библиотеку 
будућност: 

- чешћа гостовања професионалних позоришта 
- наставак рада Друштва читалаца 

 
4. 
садашњост: 

- Позориште, Галерија, Библиотека, концерти КУД-а „Абрашевић“ 
будућност: 

- чешће представе других позоришта из Србије 
- већи простор за Галерију 
- боља понуда књига и лепша просторија у којој би могло да се чита у Библиотеци, а и 

пропратни садржаји (кафе у Библиотеци) 
- Архив који ће отворити врата за публику 

 
5. 
садашњост: 

- Позориште 
- отварање изложби у Галерији 

будућност: 
- / 

 
6. 
садашњост: 

- отварање изложби у Галерији 
- Позориште 
- концерти музичке школе 

будућност: 
- већи број културних догађаја 
- више вредновање културних посленика 
- издвајање већих средстава за културу 
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3. Развојни потенцијали општине 
 
 

• Ставови старосне групе од 18 до 24 година 
 

- извор воде Кисељак 
- може од свега да се направи бренд, нпр. од Позоришта 

 
 

• Ставови старосне групе од 30 до 40 година 
 

- историјски живот Паланке 
- туризам 
- Музеј 
- Позориште 
- нешто сасвим ново што досада није постојало, тј. могуће је градити бренд за место на 

основу онога што већ постоји или нечег новог у Паланци 
 
 

• Ставови старосне групе од 50 до 60 година 
 

- позоришне манифестације 
- стална поставка музеја 
- сусрети КУД-ова 
- ликовне колоније 
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Прилог 10. 

Приказ планираних и извршених трошкова буџетских корисника из сектора културе 
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