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Сажетак
Има ју ћи у ви ду зна чај раз во ја ур ба не кул ту ре за функ ци о ни-

са ње оп ште кул ту ре у Ср би ји, пот пу но је ра зу мљив ин те рес др жа-
ве да сво јим ути ца ји ма омо гу ћи усло ве за су штин ски на пре дак ове 
из у зет но ва жне обла сти функ ци о ни са ња на шег дру штва. Прав ни 
аспект раз во ја ур ба не кул ту ре у Ср би ји је за сно ван пре све га на 
др жав но-прав ном ути ца ју ко ји се оства ру је на си стем ски уре ђе-
ним на че ли ма ко ја јед на уре ђе на за јед ни ца мо ра кроз при ме ну др-
жав но-прав них ин стру ме на та да спро во ди у прак си. Овај ути цај се 
су штин ски ре а ли зу је кроз по сто ја ње чи та вог ни за прав них ака та 
ко ји ре гу ли шу ову област и та ко ства ра ју од го ва ра ју ћи прав ни ам-
би јент за раз вој ур ба не кул ту ре у на шој зе мљи. У пи та њу је јед-
на из у зет но ди на мич на област ко ја сво ју ела стич ност за сни ва на 
оба ве зи при ла го ђа ва ња по тре ба ма ко је раз вој ур ба не кул ту ре од 
ње зах те ва. Ту је уло га гра до ва под јед на ко зна чај на као и уло га др-
жа ве, јер они мо ра ју у си нер ги ји сво јих ак тив но сти, ство ри ти нај-
бо ље мо гу ће усло ве за ква ли та тив ни на пре дак ове вр сте кул ту ре, 
ко ја сва ка ко у бу дућ но сти мо ра би ти на мно го ви шем ни воу. У том 
кон тек сту ни ка ко не сме мо за не ма ри ти ни уло гу су бје ка та у кул-
ту ри ко ји сво јом енер ги јом пред ста вља ју основ ни ре сурс раз во ја 
ур ба не кул ту ре и ко ји у скла ду са сво јом ефи ка сно шћу, мо ти ви шу 
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др жа ву да сво јим ин стру мен ти ма још ви ше учи ни за да љи раз вој 
ур ба не кул ту ре у Ср би ји.
Кључ не ре чи: кул ту ра, ур ба на кул ту ра, прав ни аспект, Ср би ја. 

Прав на уре ђе ност обла сти кул ту ре, а са мим тим и ур ба не 
кул ту ре као ње ног зна чај ног де ла, пред ста вља је дан не у о би ча је ни 
аспект по сма тра ња ове из у зет но ва жне обла сти чо ве ко вог жи во та, 
јер се по ло жај кул ту ре у кон тек сту ње ног по зи ци о ни ра ња у прав-
ном си сте му јед не др жа ве и ути ца ја тог си сте ма на њен раз вој, до 
са да ни је тре ти рао као те ма ко ја за слу жу је би ло ка кву вр сту зна чај-
ни је ана ли зе. У том кон тек сту мо же мо ре ћи да, иако су не ки дру ги 
ути ца ји на раз вој кул ту ре, као што су со ци о ло шки, кул ту ро ло шки, 
еко ном ски, исто риј ски и т.сл. не спор ни, за по че так је по треб но ба-
рем пре по зна ти, ни шта ма ње зна ча јан ути цај прав не уре ђе но сти 
кул ту ре на њен раз вој. Јер, иако ур ба ну кул ту ру у су шти ни тво ре 
сво јим ра дом и та лен том са мо кул тур ни ства ра о ци, прав ни си стем 
у ко ме она функ ци о ни ше има  ин фра струк тур ну уло гу без ко је не-
ма ни кул тур ног ства ра ња, а са мим тим ни кул ту ре.

УРБАНАКУЛТУРАКАОСАСТАВНИДЕОКУЛТУРЕ

Утвр ђи ва ње тач ног зна че ња пој ма кул ту ре је од из у зет ног 
зна ча ја, из ме ђу оста лог и због то га што, као што је не ко ре као, у 
шу ми раз ли чи тих пој мо ва кул ту ре и на уч ни ци по ста ју све сни да 
овај из раз, зна че ћи сва шта, до ла зи у опа сност да не зна чи ни шта.1) 
С об зи ром на за и ста ши ро ку област ко ју кул ту ра у свом основ ном 
зна че њу по кри ва, ја сно је да је сход но то ме и ње но пре ци зно де фи-
ни са ње под ло жно раз ли чи тим ути ца ји ма. У том кон тек сту тре ба 
ре ћи да се кул ту ра мо же по сма тра ти са раз ли чи тих аспе ка та ко ји 
у ства ри пред ста вља ју те о риј ске по став ке ко ји ма се вр ши по ку шај 
си сте ма ти зо ва ног тре ти ра ња ове, из у зет но сло же не и „не у хва тљи-
ве за де фи ни са ње“ по ја ве у дру штву. Ти аспек ти по сма тра ња пој ма 
кул ту ре мо гу би ти ан тро по ло шки, со ци о ло шки, ху ма ни стич ки, по-
зи ти ви стич ки, нор ма ти ви стич ки, кул ту ра ли стич ки, функ ци о на ли-
стич ки, на ту ра ли стич ки,  исто риј ски, (ет но ло шки), објек ти ви стич-
ки, су бјек ти ви стич ки, ма те ри ја ли стич ки ду хов ни и марк си стич ки. 

Ети мо ло ги ја пој ма кул ту ра упу ћу је на ла тин ски гла гол co le re 
што зна чи об ра ђи ва ти, не го ва ти зе мљу. Кул ту ра спа да у ред нај оп-
шти јих, та ко ре ћи не у хва тљи вих пој мо ва, ко ји се од но се на све, а 
исто вре ме но на ни шта по је ди нач но. Она је ка ко то ле по ка же Дра-

1) Мо мир Ни кић, Кул ту ра и ци ви ли за ци ја, Бе о град, 1995, стр. 920.
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ган Ко ко вић не што што про жи ма све на ве де не и оста ле људ ске де-
лат но сти.2) Кул ту ра се од сли ка ва у оби ча ји ма, на ви ка ма, ре ли ги ји, 
умет но сти... Али, ка ко то Ко ко вић ка же, као што је и чо век не што 
ви ше од ску па раз ли чи тих де ло ва те ла, та ко је и кул ту ра ви ше од 
ску па сво јих умет но сти, оби ча ја и ре ли гиј ских ве ро ва ња.3) 

Ка да је реч о прав ном аспек ту по сма тра ња пој ма кул ту ре, 
ко ји је нео прав да но у сен ци прет ход но на бро ја них те о риј ских по-
став ки, без ди ле ме мо же мо ре ћи да је од су штин ске ва жно сти пре-
ци зно утвр ђи ва ње ма те ри је ко ја се на овај на чин прав но уре ђу је, тј. 
утвр ђи ва ње гра ни ца у ко ји ма се функ ци о нал но «про сти ре» област 
кул ту ре. Кул ту ра, та ко ђе, чи ни је дан од мно го број них фак то ра ко ји 
у ве ли кој ме ри ути чу на при ро ду по ли тич ких си сте ма за јед но са 
еко ном ском раз ви је но шћу дру штва, ин сти ту ци о нал ним окви ром, 
ста нов ни штвом, ме ђу на род ним ути ца јем...4) Да кле, ка да се кул ту-
ра по сма тра са аспек та пра ва и прав не на у ке, он да мо же мо ре ћи 
да она пред ста вља скуп свих об ли ка кул тур ног ства ра ла штва, чи је 
се функ ци о ни са ње за сни ва на прав но уре ђе ним про це ду ра ма, ко је 
у скла ду са прин ци пи ма до ступ но сти, функ ци о нал но сти и еко но-
мич но сти, обез бе ђу ју сло бо дан раз вој кул тур них  обла сти у јед ном 
дру штву.

Ка да је реч о ур ба ној кул ту ри, као де лу оп штег пој ма кул ту-
ре о ко ме смо прет ход но го во ри ли, мо же мо из дво ји ти де фи ни ци ју 
ко ја је на нај јед но став ни ји на чин де фи ни ше, као кул ту ру гра до ва. 
У том кон тек сту би она пред ста вља ла опо зит кул ту ри се ла, тј. ру-
рал ној кул ту ри. И ка да се ра ди о ур ба ној кул ту ри, као и о кул ту ри 
уоп ште, по сто ји ве ли ки број те о ре ти ча ра ко ји су се њом ба ви ли. 
Ве бер ба ве ћи се овим про бле мом ка же да је мо гу ће из дво ји ти пет 
за јед нич ких еле ме на та ко ји од ре ђу ју град ску за јед ни цу: упо ри ште, 
тр жи ште, за ко не и суд ски си стем, удру же ња ур ба них ста нов ни ка 
ко ја ства ра ју осе ћај за јед нич ке са рад ње и ин те ре са, и на кра ју до-
вољ на по ли тич ка ауто но ми ја по треб на да се иза бе ру они ко ји ће 
упра вља ти гра дом.5) Деј вид Хар веј по ве зу је круп не про ме не у аме-
рич ком ур ба ном жи вот ном сти лу са ур ба ном кул ту ром раз ви је ног 
ка пи та ли зма.6) Ма ну ел Ка стелс, са дру ге стра не на град гле да као 
на аре ну за со ци јал не кон флик те ко ји про из и ла зе из кла сних по-

2) Дра ган Ко ко вић, За бо ра вље на кул ту ра , Но ви Сад, Све то ви, 1993, стр.10.

3) Дра ган Ко ко вић, Пу ко ти не кул ту ре, Бе о град, Про све та, 1997, стр. 14.

4) Ми ша Сто ја ди но вић, ,,Иза зо ви по ли тич ких си сте ма на Бал ка ну’’, Срп ска по ли тич ка 
ми сао, бр. 2, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, стр. 84-85.

5) Max We ber, The City, The Free Press, Mac mil lan Pu blis hing, 1958, стр. 65-91.

6) Da vid Har vey, So cial Ju sti ce and the City, The Uni ver sity of Ge or gia Press, 1973.
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де ла уну тар ка пи та ли стич ког дру штва.7) Љу бин ко Пу шић ис ти че 
да раз у ме ва ње ур ба не кул ту ре као из дво је ног сег мен та кул ту ре у 
нај ши рем зна че њу ни је мо гу ће.8) 

Ина че је у про шло сти од нос из ме ђу кул ту ре и гра да увек по-
сма тран јед но стра но: кул ту ри је по тре бан град. Ме ђу тим, но ви ји 
кон цепт, под ра зу ме ва обр ну ту те зу, да је гра ду по треб на кул ту ра.9) 
То прак тич но да је кул ту ри јед ну но ву ди мен зи ју у сми слу ње ног 
тре ти ра ња као јед ног од ва жни јих по кре та ча оп штег раз во ја гра до-
ва. Ово је бит но ис та ћи, јер ње но схва та ње у кла сич ном сми слу и 
оче ки ва ња ко ја су ве за на ис кљу чи во за ње ну кул ту ро ло шку уло гу, 
очи глед но ни су до вољ на мо ти ва ци ја за аде кват но по зи ци о ни ра ње 
кул ту ре у при о ри те ти ма оп ште по ли ти ке раз во ја на ших гра до ва. 
По ред то га, ва жно је на гла си ти да иако ур ба на кул ту ра под ра зу ме-
ва по сто ја ње ур ба ног дру штва ко је се при род но ве зу је за град ске 
сре ди не, не ма ја сне ко ре ла ци је из ме ђу ста ти стич ко-де мо граф ских 
и уоп ште ге о граф ских од ред ни ца јед ног гра да са сте пе ном раз ви-
је но сти ње го ве ур ба не кул ту ре. То је ва жно има ти у ви ду јер чи ње-
ни ца да ве ли ки број гра до ва са да ко ри сти иста ору ђа и ин стру мен-
те за сво је стра те гиј ско пла ни ра ње не мо ра да зна чи да је у пи та њу 
пра ви из бор за сва ки град, што им пли ци ра да је нео п ход но да сва ки 
град по зна је сво је ја ке и сла бе тач ке ка да кре и ра сво ју по ли ти ку.10) 

У кул ту ро ло шком и со ци о ло шком сми слу би се мо гло још 
мно го то га ре ћи о ка рак те ри сти ка ма и спе ци фич но сти ма ур ба не 
кул ту ре, али нас ов де за ни ма прав ни аспект ње ног функ ци о ни са-
ња. У том сми слу ће мо још на гла си ти огро ман зна чај ва жно сти 
ква ли те та си сте ма у ко ме функ ци о ни ше кул ту ра јед ног гра да, као 
де ла оп штег др жав но-прав ног си сте ма у ко ме се спро во ди кул тур-
на по ли ти ка јед не зе мље.

Ка да је реч о про бле ма ти ци ко ја се од но си на прав ни аспект 
ур ба не кул ту ре у Ср би ји, чи ни се да је за ње но аде кват но схва та ње, 
нео п ход но об ра ди ти не ко ли ко пи та ња ко ја је, по на шем ми шље њу, 
су штин ски ка рак те ри шу. Пр во пи та ње се од но си на оп шту прав ну 
уре ђе ност ур ба не кул ту ре у Ср би ји, дру го на прав ну уре ђе ност по-
је ди них кул тур них обла сти у Ср би ји ко је су ве за не за ур ба ну кул-

7) Ma nuel Ca stells, The Ur ban Qu e sti on – A Mar xist Apro ach, Fran co is Ma spe ro, 1972.

8) Љу бин ко Пу шић, ,,Ур ба на кул ту ра: осно ва одр жи ве мул ти кул ту рал но сти’’,  Со ци о ло-
шки пре глед,  бр 1-2/2002, стр. 159.

9) Inez Bo garts, In ve sti ra nje u umet nost i kul tu ru – jav na i kul tur na po li ti ka, Be o grad, 2002, str. 
149.

10) Ibid., str. 164.
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ту ру и тре ће пи та ње ко је се од но си на прав ну уре ђе ност су бје ка та 
у кул ту ри ко ји су ина че но си о ци раз во ја на ше ур ба не кул ту ре. 

ОПШТАПРАВНАУРЕЂЕНОСТ
УРБАНЕКУЛТУРЕУСРБИЈИ

На кон што смо раз ја сни ли ди ле ме ко је се од но се на од ре ђе на 
пи та ња ве за на за про бле ма ти ку пој ма оп ште и ур ба не кул ту ре, по-
треб но је пре ћи на ана ли зу ак ту ел ног по зи ци о ни ра ња ур ба не кул-
ту ре у др жав но-прав ном си сте му Ср би је. У том кон тек сту је пр ви и 
основ ни ко рак ана ли за оп ште прав не уре ђе но сти кул ту ре у Ср би-
ји, ко ја се пре све га од но си на по зи ци ју ко ју у том сми слу у на шем 
прав ном си сте му за у зи ма За кон о кул ту ри Ср би је. Овај акт за јед но 
са Стра те ги јом раз во ја кул ту ре у Ср би ји, ус по ста вља ју ћи осно ве 
си сте ма прав не ре гу ла ци је кул ту ре, исто вре ме но пред ста вља не ку 
вр сту „уста ва“ за ком плет но прав но уре ђе ње оп ште, па та ко и за 
област ур ба не кул ту ре. 

Ге не рал но по сма тра но, по сво јој прав ној при ро ди основ ни 
за кон о кул ту ри пред ста вља акт ко ји си стем ски ре гу ли ше осно ве 
на ко ји ма функ ци о ни ше кул ту ра јед не зе мље. При род но је да се то 
чи ни на је дан на че лан на чин, с об зи ром да се ре гу ли са ње де та ља 
пре пу шта дру гим за ко ни ма из обла сти кул ту ре као и под за кон ским 
ак ти ма ко ји се до но се на осно ву њих. С об зи ром да сви ови ак ти 
мо ра ју би ти у са гла сно сти са основ ним за ко ном о кул ту ри, он има 
оп ште при хва ћен на зив кров ни или свод ни за кон, али на ма се чи ни 
да је ипак при ме ре ни ји на зив, основ ни за кон из обла сти кул ту ре.

Што се ти че при ме ра дру гих прав них си сте ма, мо же мо кон-
ста то ва ти да ве ћи на зе ма ља не ма основ не за ко не о кул ту ри, већ да 
су сви про пи си ко ји ре гу ли шу ову ма те ри ју раз вр ста ни или по кул-
тур ним обла сти ма или по од ре ђе ним пи та њи ма ко ји ма се она де-
таљ но ре гу ли шу. По ред то га, нај ве ћи број зе ма ља и у сво јим уста-
ви ма ре гу ли ше не ка нај оп шти ја пи та ња из обла сти кул ту ре, али у 
на чел ној и вр ло огра ни че ној фор ми и мо же мо кон ста то ва ти да ту 
прак тич но не ма ве ли ких раз ли ка ме ђу др жа ва ма без об зи ра на си-
стем њи хо вог др жав ног уре ђе ња. 

Оне зе мље ко је има ју основ не за ко не о кул ту ри, у окви ру 
њих нај че шће уре ђу ју не ка оп шта пи та ња ве за на за кул тур ни раз-
вој, за шти ту кул тур не ба шти не или оп шти ин те рес у кул ту ри, али 
оно што је за јед нич ко за све, од но си се на прин цип на чел ног уре-
ђи ва ња осно ва кул тур не по ли ти ке сво је зе мље. Иако сма тра мо да 
је по сто ја ње јед ног та квог ак та ва жан пред у слов за аде кват но уте-
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ме ље ње си сте ма раз во ја кул ту ре сва ке зе мље, не по сто ји до каз ко ји 
би по твр дио да они си сте ми ко ји га не ма ју, због то га има ју по гре-
шно кон ци пи ра ну кул тур ну по ли ти ку. На ма се чи ни да је основ ни 
за кон о кул ту ри по треб ни ји зе мља ма у раз во ју ко је тек фор му ли-
шу осно ве сво је ефи ка сне и одр жи ве кул тур не по ли ти ке, јер им он 
прак тич но по ста вља не ку вр сту ко ор ди на та за од ре ђи ва ње прав ца 
у ко ме тре ба да се раз ви ја њи хо ва кул ту ра у не ком бу ду ћем пе ри-
о ду. У сва ком слу ча ју сма тра мо да је по сто ја ње основ ног ак та у 
кул ту ри до бар пред у слов за аде кват но по ста вља ње си сте ма ње не 
прав не ре гу ла ци је и да су оне зе мље ко је га има ју, уко ли ко је та-
кав акт ква ли тет но ура ђен, у по зи ци ји да, др же ћи се те мељ них по-
став ки ко је су ре гу ли са не у том основ ном ак ту, прав но ре гу ли шу 
сло же ну област кул ту ре уоп ште, па та ко и ур ба не кул ту ре, на је дан 
уса гла шен и ком па ти би лан на чин.

Што се ти че прав ног ре гу ли са ња обла сти кул ту ре у Ре пу бли-
ци Ср би ји, мо же мо кон ста то ва ти да она до 2009. го ди не ни је има ла 
ова кву вр сту ак та у свом си сте му. До но ше њем За ко на о кул ту ри 
из 2009. го ди не и Ср би ја је ушла у ред зе ма ља ко је има ју основ ни 
за кон ко ји на на че лан и си стем ски на чин ре гу ли ше област кул ту ре. 

У сва ком слу ча ју мо же мо кон ста то ва ти да је др жав но-прав ни 
ути цај на област ур ба не кул ту ре на ше зе мље нај у оч љи ви ји упра во 
кроз при ме ну За ко на о кул ту ри Ре пу бли ке Ср би је, јер су овим ак-
том по ста вље ни те ме љи ње ног кул тур ног раз во ја и та ко оства ре на 
основ на уло га др жа ве у по др шци кул тур ном ства ра ла штву сво јих 
кул тур них ства ра ла ца.

Ина че, основ не по став ке кул тур ног раз во ја Ср би је, ко је се 
ре гу ли шу у овом за ко ну, а ко је су од зна ча ја за раз вој ур ба не кул-
ту ре у на шој зе мљи, од но се се на уре ђи ва ње пи та ња ве за них за 
на че ла кул тур ног раз во ја, де цен тра ли за ци ју кул ту ре, по ло жај ма-
њин ске кул ту ре и фи нан си ра ње у кул ту ри. 

На че ла кул тур ног раз во ја  

За кон о кул ту ри Ср би је је кроз фор му од ре ђи ва ња на че ла 
кул тур ног раз во ја, утвр дио основ не  по став ке на ко ји ма се раз ви ја 
ова област и та ко прак тич но  из вр шио ди рек тан прав ни ути цај на 
област кул ту ре.11) С об зи ром да та на че ла пред ста вља ју нај оп шти је 
по ста вље не гра ни це у ко ји ма се кул ту ра мо же раз ви ја ти, ти ме су 
прак тич но од ре ђе ни и окви ри за ко ри шће ње прав них ин стру ме на та 
у во ђе њу кул тур не по ли ти ке Ре пу бли ке Ср би је и сход но то ме ква-
ли те та раз во ја на ше ур ба не кул ту ре. С об зи ром да је оба ве за др жа-

11) За кон о кул ту ри, чл. 3.  (Слу жбе ни гла сник РС, 72/09)
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ве пре све га да се ста ра о оства ри ва њу оп штег ин те ре са и о спро во-
ђе њу кул тур не по ли ти ке на сво јој те ри то ри ји, од ре ђи ва ње на че ла 
кул тур ног раз во ја пред ста вља си гу ран пут ње ног склад ног и ујед-
на че ног раз во ја. Што се ти че кон крет них на че ла кул тур ног раз во-
ја ко ја има ју ди рек тан ути цај на раз вој ур ба не кул ту ре у Ср би ји, 
мо же мо из дво ји ти:ауто но ми ју су бје ка та у кул ту ри, отво ре ност и 
до ступ ност кул тур них са др жа ја јав но сти и гра ђа ни ма, ува жа ва ње 
кул тур них и де мо крат ских вред но сти европ ске и на ци о нал не тра-
ди ци је и ра зно ли ко сти кул тур ног из ра за, де мо кра тич ност кул тур не 
по ли ти ке, као и на че ло де цен тра ли за ци је у од лу чи ва њу, ор га ни зо-
ва њу и фи нан си ра њу кул тур них де лат но сти. По што ва ње ових на-
че ла у раз во ју на ше кул тур не по ли ти ке, омо гу ћа ва се сло бо дан и 
скла дан раз вој ур ба не кул ту ре у Ср би ји.

Де цен тра ли за ци ја кул ту ре 

Јед но од нај ва жни јих, а исто вре ме но и нај кон тра верз ни јих 
пи та ња ве за них за си стем функ ци о ни са ња обла сти кул ту ре код 
нас, од но си се на про бле ма ти ку ње не де цен тра ли за ци је. Ина че, 
кул тур ну по ли ти ку по след ње де це ни је дру гог ми ле ни ју ма, обе ле-
жи ли су про це си ко ји по чи њу са пре фик сом „де“ – де цен тра ли за-
ци ја, де мо кра ти за ци ја, де ме тро по ли за ци ја и де сек то ри за ци ја. Ка да 
су кул ту ра и умет ност у пи та њу, то прак тич но зна чи да су ло кал не 
и ре ги о нал не вла сти од др жа ве до би ле ман дат да са мо стал но до но-
се соп стве не кул тур не стра те ги је.12) Не тре ба по себ но на гла ша ва ти 
да је ква ли тет про це са де цен тра ли за ци је оп ште кул ту ре на ше зе-
мље, од пре суд ног ути ца ја на раз вој на ше ур ба не кул ту ре.

Ина че, мо же мо сло бод но кон ста то ва ти да је зна чај на за јед-
нич ка ка рак те ри сти ка нај ве ћег бро ја раз ви је них зе ма ља, ви сок сте-
пен де цен тра ли за ци је уоп ште, па сход но то ме и де цен тра ли за ци је 
кул ту ре. То прак тич но зна чи да је над ле жност у обла сти фи нан си-
ра ња и раз во ја кул тур них про гра ма и про је ка та за је дан ве ли ки део 
кул тур них ак тив но сти, пре не се на са цен трал них на ре ги о нал не и 
ло кал не ор га не вла сти. За раз ли ку од Ср би је у ве ћи ни де мо крат-
ских зе ма ља, ре ги о нал на и град ска упра ва пред ста вља ју пре суд но 
ад ми ни стра тив но сре ди ште за од лу чи ва ње о вр ло ши ро ком спек-
тру пи та ња ве за них, из ме ђу оста лог и за кул ту ру.13) Сход но то ме, 
мо же мо кон ста то ва ти да је Ср би ја у том кон тек сту у зна чај ном за о-
стат ку за овим зе мља ма и да је то јед но од пи та ња ко је ће у на став-

12)  Ве сна Ђу кић Дој чи но вић, За ре ги о на ли за циу кул тур не по ли ти ке у Ср би ји, Бе о град, 
2000, стр. 369.

13)  Ibid., стр. 375.
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ку ре фор ме си сте ма на ко ме функ ци о ни ше кул ту ра, сва ка ко мо ра ти 
при о ри тет но да се ре ша ва. 

Има ју ћи ово у ви ду, ја сно је да је пр ви ко рак у ре ша ва њу 
овог про бле ма ве зан за ре ше ња ко ја ну ди За кон о кул ту ри Ср би је, 
ко ји је у кон тек сту утвр ђи ва ња основ них по став ки на ко ји ма ће 
у на ред ном пе ри о ду функ ци о ни са ти на ша кул ту ра, свој зна ча јан 
део по све тио и пи та њи ма ње не де цен тра ли за ци је. Та ко се већ код 
од ре ђи ва ња на че ла на ко ји ма се за сни ва раз вој кул ту ре у Ср би ји, 
о че му смо већ го во ри ли, на гла ша ва да је то и де цен тра ли за ци ја 
у од лу чи ва њу, ор га ни зо ва њу и фи нан си ра њу кул тур них де лат но-
сти. Због то га је овај за кон по све ћен де таљ ној ре гу ла ци ји пра ва и 
оба ве за ло кал не са мо у пра ве у обла сти кул ту ре и њи хо вом од но су 
са цен трал ним ни во ом. Та ко се ауто ном на по кра ји на ста ра о спро-
во ђе њу кул тур не по ли ти ке на сво јој те ри то ри ји, као и уре ђи ва њу 
пи та ња од по кра јин ског зна ча ја у овој обла сти, а све то у окви ру 
пра ва и оба ве за утвр ђе них Уста вом и за ко ном.14)  С дру ге стра не, 
ло кал на са мо у пра ва се бри не о за до во ља ва њу по тре ба гра ђа на у 
кул ту ри на сво јој те ри то ри ји и уре ђу је по је ди на пи та ња од ин те-
ре са за сво је гра ђа не, та ко ђе у окви ру пра ва и оба ве за утвр ђе них 
Уста вом и за ко ном.15) Да кле, ло кал на са мо у пра ва има не што ни жи 
ни во над ле жно сти у од но су на по кра ји ну, јер не во ди кул тур ну по-
ли ти ку са свим ње ним обе леж ји ма, већ се ста ра о за до во ље њу кул-
тур них по тре ба гра ђа на на сво јој те ри то ри ји, чи ме се на гла ша ва 
ње на ло кал на уло га у раз во ју кул ту ре.

Прин цип де цен тра ли за ци је је ла ко уоч љив и у обла сти по ло-
жа ја уста но ва кул ту ре у на шој зе мљи, јер и ауто ном на по кра ји на 
и ло кал на са мо у пра ва, мо гу би ти осни ва чи ових уста но ва и вр ше-
њем осни вач ких пра ва зна чај но ути ца ти на кул тур но ства ра ла штво 
на сво јој те ри то ри ји. Ина че, оне по ред фи нан си ра ња ра да и про-
гра ма уста но ва ко је су осно ва ли, пре у зи ма ју и дру ге оба ве зе, као 
што је пра во име но ва ња ди рек то ра, чла но ва управ ног и над зор-
ног од бо ра. На тај на чин оне по ста ју за ин те ре со ва не за по сло ва ње 
ових уста но ва и у скла ду с тим за да ва ње по треб ног ни воа зна ча ја 
кул ту ри на сво јој те ри то ри ји. Та ко се мо же ре ћи да раз ви је ност 
уста но ва кул ту ре чи ји су осни ва чи гра до ви у Ср би ји, пред ста вља 
из у зет но ва жан еле мент де цен тра ли за ци је на ше кул ту ре и кон кре-
тан по ка за тељ до са да шњег до стиг ну тог ни воа раз во ја Ср би је у 
овом кон тек сту. 

14) За кон о кул ту ри,  чл. 7, op. cit.

15) Ibid.
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Мо же мо кон ста то ва ти да је успе шност при ме не кон цеп та 
де цен тра ли за ци је кул ту ре од пре суд ног зна ча ја за по ло жај ур ба не 
кул ту ре у сва кој зе мљи. Си ту а ци ја у Ср би ји у овом кон тек сту је да-
ле ко од иде ал не и то не са мо због не до вољ ног оби ма над ле жно сти 
у овој обла сти на ло кал ном ни воу, већ и мно го ви ше због по гре-
шног од но са град ске вла сти пре ма кул ту ри на сво јој те ри то ри ји. 
Због то га се кул тур ни ства ра о ци при род но усме ра ва ју ка цен трал-
ном ни воу вла сти, јер је ту свест о ње ном зна ча ју мно го раз ви је ни-
ја што пред ста вља мно го по вољ ни ји ам би јент за оп шти кул тур ни 
раз вој, по не кад упра во на уштрб раз во ја ур ба не кул ту ре. За то је 
је дан од нај ва жни јих за да та ка у на став ку ре фор ме кул ту ре у Ср-
би ји, про ме на овог ста ња и ко нач но ус по ста вља ње од но са ло кал не 
вла сти  пре ма сво јој кул ту ри, ка кав по сто ји у раз ви је ним зе мља ма 
све та. Ина че, је дан од од го во ра на пи та ње ка ко ре ги о нал ни и град-
ски ор га ни упра ве мо гу да за до во ље рас ту ће по тре бе са вре ме ног 
дру штва је си гур но и ре фор ма др жав не ад ми ни стра ци је и јав них 
слу жби ко је тре ба да из не су но ве оба ве зе ко је им се у по ступ ку де-
цен тра ли за ци је на ме ћу. По ред то га, про блем де цен тра ли за ци је и 
ре фор ме др жав не ад ми ни стра ци је је у не по сред ној ве зи са ре фор-
мом ин сти ту ци ја кул ту ре.16). Да кле, и кроз ком би на ци ју ре фор ме 
др жав не упра ве и ре фор ме ин сти ту ци ја кул ту ре, мо гу ће је на пра-
ви ти зна ча јан ис ко рак у ре ша ва њу овог про бле ма, без ко га не ма 
да љег раз во ја ур ба не кул ту ре. Јед но став но ре че но, ако се же ли да 
кул ту ра на ло ка лу бу де раз вој на ком по нен та це ло куп ног си сте ма, у 
на ред ном пе ри о ду она не сме би ти за по ста вље на и пре пу ште на са-
ма се би и кроз да ље ре фор ме мо ра по сте пе но за у зи ма ти по зи ци ју 
ко ја јој не спор но при па да, а то је јед но од глав них уло га у оп штој 
пре по зна тљи во сти јед не ло кал не сре ди не.

По ло жај ма њин ске кул ту ре 

Зна чај ма њин ске кул ту ре за раз вој ур ба не кул ту ре у на шој 
зе мљи је не мер љив, јер је јед но од ње них основ них обе леж ја за-
сно ва но на пу ном раз во ју и по што ва њу кул тур них ра зно ли ко сти 
јед ног гра да. Што се ти че кон крет не по зи ци је Ср би је у кон тек сту 
прав ног по ло жа ја ма њин ске кул ту ре, по зна то је да су на ње ној те-
ри то ри ји од у век жи ве ли и при пад ни ци дру гих на ро да, па је због 
осе тљи во сти ове те ме нео п ход но да се при ли ком ко ри шће ња др-
жав но-прав них ин стру ме на та у про це ду ри ре гу ли са ња по ло жа ја 
ма њин ске кул ту ре, во ди ра чу на и о не ким аспек ти ма ко ји сва ка-
ко пре ва зи ла зе и сам зна чај кул ту ре. Исто та ко, са ма чи ње ни ца да 
је пре ма по пи су ста нов ни штва из 2002. го ди не у Ср би ји жи ве ло 

16) Ве сна Ђу кић Дој чи но вић, op. cit, стр. 380.
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1.135.393 при пад ни ка на ци о нал них ма њи на (и то без Ко со ва и Ме-
то хи је) и да се ве ли ки број њих ак тив но ба ви кул ту ром и ства ра-
ла штвом, а да је још ве ћи број ак тив них ко ри сни ка њи хо вих кул-
тур них услу га, ја сно го во ри ко ли ки је зна чај схва та ња ва жно сти 
пи та ња за шти те ма њин ске кул ту ре у на шој зе мљи.

Ина че, за оства ри ва ње пра ва на не го ва ње кул ту ре и традициjе 
на ци о нал них ма њи на, од ве ли ке су ва жно сти од ред бе За ко на о за-
шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на, ко је им гарантуjу 
ин ди ви ду ал на и ко лек тив на пра ва на осно ву ко јих  они мо гу да, 
кроз из бор на ци о нал них са ве та, оства ру ју пра во на са мо у пра ву у 
обла сти кул ту ре, обра зо ва ња, ин фор ми са ња и слу жбе не упо тре бе 
jезика и пи сма. 

С дру ге стра не, За кон о кул ту ри Ср би је уре ђу је по ло жај на-
ци о нал них ма њи на у кон тек сту по твр ђи ва ња не ких пра ва ко ја су 
ве за на за њи хо во рав но прав но уче шће у функ ци о ни са њу  кул ту ре 
Ре пу бли ке Ср би је, на рав но пре вас ход но кроз раз вој кул ту ре сво је 
на ци о нал не ма њи не. Овај за кон је у скла ду са већ по ме ну тим За-
ко ном о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на, овла стио 
на ци о нал не са ве те на ци о нал них ма њи на да спро во де сво је кул тур-
не по ли ти ке. Оне то мо гу чи ни ти та ко што у скла ду са за ко ном, 
уче ству ју у про це су од лу чи ва ња или са ми од лу чу ју о по је ди ним 
пи та њи ма ве за ним за сво ју кул ту ру, осни ва ју уста но ве кул ту ре и 
дру га прав на ли ца у кул ту ри и на не ке дру ге на чи не ди рект но или 
ин ди рект но уче ству ју у раз во ју кул ту ре сво је на ци о нал не ма њи не. 
Да кле, на овај на чин се др жав но-прав ним ути ца јем на област кул-
ту ре, да је мо гућ ност сло бо де раз ви ја ња кул ту ре свих на ци о нал них 
ма њи на у Ср би ји и је ди но огра ни че ње у то ме пред ста вља ју за кон-
ски окви ри ко јих се и ина че сви мо ра ју др жа ти.

Ге не рал ни за кљу чак тре ти ра ња по ло жа ја на ци о нал них ма-
њи на у основ ном за ко ну ко ји ре гу ли ше по зи ци ју кул ту ре у др жав-
но-прав ном си сте му Ср би је, је сте ве зан за чи ње ни цу на гла ша ва ња 
њи хо вих пра ва, јер су при пад ни ци на ци о нал них ма њи на, као рав-
но прав ни гра ђа ни Ср би је и ван то га у мо гућ но сти да ужи ва ју сва 
пра ва као и дру ги ње ни ста нов ни ци. Ти ме је са мо по ја чан зна чај 
ко ји они има ју за раз вој кул ту ре Ср би је, јер је то у скла ду са европ-
ским тен де ци ја ма по др жа ва ња свих об ли ка мул ту кул ту рал но сти и 
раз во ја кул тур не ра зно ли ко сти. Још ће мо са мо до да ти да су ова 
за кон ска ре ше ња сва ка ко у скла ду са на чи ни ма на ко ји се у раз ви је-
ним зе мља ма тре ти ра по ло жај ма њин ске кул ту ре. Та ко је кроз ути-
цај др жав но-прав них ин стру ме на та у овој обла сти кул ту ре на ше 
зе мље, ство ре на за кон ска прет по став ка за њен аде ква тан раз вој, 
али да је на кон то га нео п ход но да се кроз прак тич ну при ме ну ових 
ре ше ња и ко нач но ре ши ово пи та ње на оп ште при хва тљив на чин.
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Фи нан си ра ње у кул ту ри 

Јед но од нај ва жни јих пи та ња во ђе ња кул тур не по ли ти ке и 
уоп ште функ ци о ни са ња си сте ма кул ту ре, је сте сва ка ко про бле-
ма ти ка ве за на за ње но фи нан си ра ње, што има нај ди рект ни је им-
пли ка ци је и на раз вој на ше ур ба не кул ту ре. У су шти ни то се пре 
све га од но си на пи та ње уче шћа др жа ве у фи нан си ра њу кул тур них 
про гра ма, про је ка та, као и уста но ва ко је се ба ве кул ту ром. Ме ђу-
тим, ова те ма је знат но ши ра од то га, јер укљу чу је и дру ге аспек те 
функ ци о ни са ња кул ту ре, као што су при ват не ин ве сти ци је, до на-
тор ства, спон зор ства, фи скал не олак ши це за ин ве сти ра ње у кул ту-
ри, европ ске пред при ступ не фон до ве, кул тур не ин ду стри је и т.сл.

Ина че, про блем фи нан си ра ња у кул ту ри се од но си и на про-
бле ме ко је у том кон тек сту има ју и са ми умет ни ци, има ју ћи у ви ду 
чи ње ни цу да сло бо да умет нич ког ства ра ња прет по ста вља ма те ри-
јал ну не за ви сност. Тре нут на си ту а ци ја у овој сфе ри је та ква да са-
мо је дан ма њи број умет ни ка успе ва да се осло бо ди ма те ри јал не 
за ви сно сти док ве ли ка ве ћи на про блем ег зи стен ци је ре ша ва или 
прак ти ко ва њем дру гог по зи ва или при хва та њем усло ва за ви сно-
сти.17)

Што се ти че За ко на о кул ту ри Ср би је, он та ко ђе по све ћу је 
до ста про сто ра овим пи та њи ма и кроз ути цај прав них ин стру ме-
на та на ову област кул ту ре, ус по ста вља си стем, пре све га ње ног  
бу џет ског фи нан си ра ња, али и утвр ђу је пред у сло ве за не ке дру ге 
ви до ве фи нан си ра ња кул ту ре, ко ји ни су бу џет ског ка рак те ра.

У сва ком слу ча ју мо же се ре ћи да је фи нан си ра ње раз во ја 
ур ба не кул ту ре је дан од про бле ма ко ји ће се сва ка ко мо ра ти ре ша-
ва ти у скло пу оп ште ре фор ме обла сти кул ту ре. По зна то је да се у 
све ве ћем бро ју зе ма ља, већ уве ли ко про на ла зе но ви из во ри и на-
чи ни фи нан си ра ња кул ту ре, ко ји на тај на чин тре ба да сма ње ње но 
кла сич но бу џет ско фи нан си ра ње. То се од но си и на зе мље чи ји је 
еко ном ски раз вој на ви со ком ни воу и ко је има ју из у зет но раз ви је но 
тр жи ште уоп ште, а са мим тим и тр жи ште кул ту ре, што са мо по-
твр ђу је те зу да се на овај на чин не сма њу је бри га др жа ве за кул ту-
ру, већ на про тив, да се она ова ко мно го ефи ка сни је бри не о ње ној 
бу дућ но сти. Про на ла же ње но вих на чи на фи нан си ра ња ур ба не кул-
ту ре пред ста вља је дан од нај ва жни јих за да та ка др жав но-прав ног 
ути ца ја у овој обла сти, али и ути ца ја свих дру гих су бје ка та ко ји су 
за ин те ре со ва ни за аде ква тан раз вој ур ба не кул ту ре код нас. Ту се 
по себ но ис ти че фи нан си ра ње кул ту ре пу тем лу триј ских ин сти ту-
ци ја, но ви по ре ски за ко ни и по ли ти ка сма њи ва ња ПДВ-а у ра зним 

17) Сте ван Мај сто ро вић, Кул ту ра и де мо кра ти ја, Бе о град, 1975, стр. 432.
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кул тур ним де лат но сти ма, парт нер ство би зни са и кул ту ре, као и 
мно ги дру ги ви до ви под сти ца ја за раз вој ових ак тив но сти ко је су 
у скла ду са но вим тех но ло ги ја ма и уоп ште са но вим кон цепт ном 
раз во ја др жа ве и дру штва. Вре ме ко је је пред на ма ће по ка за ти на 
ко ји на чин ће ур ба на кул ту ра у Ср би ји ре а го ва ти на но ве иза зо ве 
ко ји се пред њом по ста вља ју у кон тек сту ње ног фи нан си ра ња, али 
оно што је за основ ну те му овог ра да ва жно, је сте чи ње ни ца да ће 
уло га др жав но-прав них ин стру ме на та као пот по ра овом про це су, 
сва ка ко би ти од пре суд ног зна ча ја, и да ће од то га у бу квал ном сми-
слу, за ви си ти и оп ста нак и кул ту ре уоп ште, али и ур ба не кул ту ре 
Ср би је у бу дућ но сти. 

ПРАВНАУРЕЂЕНОСТПОЈЕДИНИХ
КУЛТУРНИХОБЛАСТИУСРБИЈИ

Основ на прет по став ка аде кват не прав не уре ђе но сти ур ба-
не кул ту ре и то у кон тек сту оп ште по де ле кул ту ре на од ре ђе не 
обла сти, је до но ше ње до брих и ква ли тет них прав них ака та, ко-
ји сво јим ди рект ним и ин ди рект ним ути ца јем на раз вој кул ту ре, 
пред ста вља ју основ ни пред у слов за ква ли тет но во ђе ње кул тур не 
по ли ти ке. При ме на два из у зет но ва жна прав на ак та у обла сти на ше 
кул ту ре, као што су За кон о кул ту ри и Стра те ги ја раз во ја кул ту ре, 
је сте из у зет но ва жна, али не и до вољ на прет по став ка за аде кват-
но прав но уре ђе ње обла сти ур ба не кул ту ре. По сто ји и чи тав низ 
дру гих прав них ака та ко ји чи не осно ву ле ги сла тив ног уре ђе ња ове 
обла сти, без ко јих по на шем ми шље њу, не ма по тен ци ја ла за ква-
ли те тан раз вој би ло ког аспек та на ше кул ту ре. То прак тич но зна чи 
да се тек кроз аде кват ну прав ну уре ђе ност кул тур них обла сти у 
су шти ни ус по ста вља си стем на ко ме она функ ци о ни ше, чи ме се у 
ства ри ус по ста вља ју пра ви ла игре ко јих се мо ра ју др жа ти сви су-
бјек ти ко ји су на би ло ко ји на чин ве за ни за ур ба ну кул ту ру. Та ко 
се на нај кон крет ни ји на чин ис по ља ва др жав но-прав ни ути цај и на 
раз вој ур ба не кул ту ре, ко ји у скла ду са ни во ом ква ли те та прав них 
ака та, пред ста вља под сти цај или коч ни цу ње ног да љег раз во ја. 

Има ју ћи у ви ду из у зет но сло же ну струк ту ру ком плет не мре-
же прав них ака та ко ји ма се ре гу ли ше област ур ба не кул ту ре, ра ди 
лак шег раз у ме ва ња си сте ма њи хо вог функ ци о ни са ња, мо же мо их 
по сма тра ти кроз њи хо ву вер ти кал ну и хо ри зон тал ну по де лу.
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Вер ти кал на по де ла прав них ака та 

Вер ти кал на по де ла прав них ака та ко ји ма се ре гу ли ше ур ба на 
кул ту ра се у су шти ни од но си на вр сте ака та ко ји ма се она ре гу-
ли ше. Ту се кон крет но ми сли на њи хо ву по де лу на за ко не, под за-
кон ске и ме ђу на род не ак те, ко ји сва ки на свој на чин пред ста вља 
зна ча јан прав ни из вор ре гу ли са ња раз ли чи тих кул тур них обла сти.

- И по ред по зи ци је уста ва као објек тив но нај ви шег прав ног 
ак та у сва ком др жав но-по ли тич ком си сте му, за прав но ре гу ли са ње 
од ре ђе не обла сти жи во та, у функ ци о нал ном сми слу за ко ни сва ка ко 
пред ста вља ју нај ва жни је прав не ак те што је слу чај и у обла сти ур-
ба не кул ту ре. За њих је због то га пред ви ђе на и по себ на про це ду ра 
до но ше ња, ко ја има за циљ да за ко ни бу ду ква ли тет ни и ефи ка сни 
и као та кви при мен љи ви у прак си. Ина че, ова вр ло ком пли ко ва на 
про це ду ра тра је ви ше ме се ци, а по не кад и ви ше го ди на и због то га 
се за ко ни не до но се та ко че сто. 

- Под за кон ска ак та у кул ту ри има ју из у зет но спе ци фи чан 
зна чај, јер се њи ма су штин ски ре гу ли шу нај прак тич ни ји аспек ти 
функ ци о ни са ња кул ту ре, што до во ди до то га да они пред ста вља ју 
тач ку нај бли жег до ди ра прав них ака та са прак сом. За ко ни пред-
ста вља ју основ за до но ше ње под за кон ских ака та, ко ји ма се та ко 
вр ши раз ра да од ре ђе них аспе ка та ко ји се за ко ни ма ре гу ли шу на 
оп шти ји на чин. С об зи ром да под за кон ске ак те до но се Вла да, ми-
ни стар ства, али и са ми гра до ви, ло гич но је и да их има мно го ви-
ше од за ко на и да је с то га из у зет но ва жно да се омо гу ћи њи хо ва 
аде кват на до ступ ност ди рект ним и ин ди рект ним ко ри сни ци ма у 
прак си, чи ме се обез бе ђу је прав на си гур ност и у обла сти кул ту ре. 

- Док су за ко ни нај ва жни ји уну тра шњи ак ти, за ме ђу на род не 
ак те мо же мо ре ћи да су из у зет но ва жни у кон тек сту уни вер зал но-
сти њи хо вог зна че ња и њи хо ве при ме не. Основ на уло га ових ака та 
је да обез бе де пре ва зи ла же ње на ци о нал них гра ни ца као пре пре ке 
за уни вер зал но ва же ње од ре ђе них прав них ака та, што по ста је све 
ва жни ја ка рак те ри сти ка прав них си сте ма зе ма ља ко је те же гло ба-
ли за ци ји као јед ном оп штем фе но ме ну са вре ме ног све та. Те шко је 
оче ки ва ти да ће ме ђу на род ни ак ти јед ног да на у це ли ни за ме ни ти 
уну тра шње, али је сва ка ко ре ал на бу дућ ност ових ака та у сми слу 
њи хо ве пре суд не уло ге у ства ра њу је дин стве ног „прав ног тр жи-
шта“ ко је већ по ста је уоби ча је на прак са у функ ци о ни са њу Европ-
ске уни је.
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Хо ри зон тал на по де ла прав них ака та 

Хо ри зон тал на по де ла прав них ака та ко ји ма се ре гу ли ше 
област ур ба не кул ту ре, од но си се на ак те ко ји на ди рек тан на чин 
ре гу ли шу ову област и на ак те ко ји то чи не на ин ди рек тан на чин. 

- Прав ни ак ти ко ји ма се на ди рек тан на чин ре гу ли ше област 
ур ба не кул ту ре у са др жин ском сми слу има ју ка рак те ри сти ку да се 
од но се ис кљу чи во на не ку од обла сти кул ту ре, а у фор мал ном сми-
слу, да се на ла зе у ис кљу чи вој над ле жно сти ми ни стар ства над ле-
жног за по сло ве кул ту ре, ко је је по ред  над ле жно сти за до но ше ње 
ових ака та, ујед но над ле жно и за над зор у њи хо вој при ме ни. Ови 
прав ни ак ти мо гу би ти оп штег ка рак те ра, као што су Стра те ги ја 
раз во ја кул ту ре и основ ни за кон о кул ту ри и мо гу би ти по је ди нач-
ног ка рак те ра, ка да се од но се на од ре ђе ну област кул ту ре, а ка да 
је реч о под за кон ским ак ти ма, мо гу се од но си ти на раз ра ду од ре-
ђе них аспе ка та за ко на из ко јих про из и ла зе. У сва ком слу ча ју, ови 
ак ти су од из у зет не ва жно сти за раз вој ур ба не кул ту ре и пред ста-
вља ју нај ва жни ји ин стру мент др жав но-прав ног ути ца ја на њу. 

- Прав ни ак ти ко ји ма се на ин ди рек тан на чин ре гу ли ше 
област ур ба не кул ту ре, пред ста вља ју спе ци фи чан об лик ње ног 
прав ног ре гу ли са ња, јер по ред то га што не ре гу ли шу ди рект но 
ма те ри ју ве за ну за кул ту ру, ујед но је за њи хо во до но ше ње и над-
зор над при ме ном, овла шће но ми ни стар ство ко је ни је над ле жно за 
област кул ту ре.

С об зи ром на ши ри ну пој ма кул ту ре те о рет ски се сва ки акт 
мо же у не кој ме ри од но си ти и на област кул ту ре. Ме ђу тим, ми ће-
мо из дво ји ти ак те ко ји, иако ин ди рект но, ипак у зна чај ни јој ме ри 
ути чу на раз вој ур ба не кул ту ре, што их из два ја од дру гих ака та 
ко ји не ма ју ову ка рак те ри сти ку. То су сле де ћи ак ти: За кон о утвр-
ђи ва њу над ле жно сти АП Вој во ди не, За кон о ло кал ној са мо у пра ви, 
За кон о јав ним слу жба ма, За кон о бу џет ском си сте му, Кри вич ни 
за ко ник, За кон о по ре зи ма на имо ви ну, За кон о по ре зу на до хо дак 
гра ђа на, За кон о по ре зу на до бит пред у зе ћа, За кон о ак ци за ма, За-
кон о пла ни ра њу и из град њи, За кон о на ци о нал ним пар ко ви ма, Ца-
рин ски за кон и За кон о аутор ским и срод ним пра ви ма. 

У сва ком слу ча ју из крат ког уви да у прав не ак те ко ји на по-
сре дан на чин ре гу ли шу област ур ба не кул ту ре и та ко вр ше ути цај 
на њен раз вој,  ја сно се мо же уочи ти да је и са ма област оп ште 
кул ту ре и по ред сво јих еви дент них спе ци фич но сти, ипак функ ци-
о нал но за сно ва на на оп штем прав ном си сте му и да се због то га не 
мо же по сма тра ти изо ло ва но и ван кон тек ста оп штег раз во ја це ло-
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куп не за јед ни це, ко ји сва ка ко има зна ча јан ути цај на по је ди нач ни 
раз вој ур ба не кул ту ре.

ПРАВНАУРЕЂЕНОСТСУБЈЕКАТА
УКУЛТУРИУСРБИЈИ

Сле де ћа ва жна те ма ко ја се на ме ће у кон тек сту да ље раз ра-
де пи та ња прав ног аспек та ур ба не кул ту ре у Ср би ји, од но си се на 
ана ли зу по зи ци је су бје ка та у кул ту ри по пи та њу њи хо ве прав не 
уре ђе но сти у на шем др жав ном си сте му. С об зи ром да се ква ли та-
тив ни ефе кат прав не по зи ци о ни ра но сти ур ба не кул ту ре нај ек спли-
цит ни је уоча ва упра во у окви ру си сте ма функ ци о ни са ња су бје ка та 
у кул ту ри, не по ход но је утвр ди ти ја сне ко ре ла ци је у од но си ма и 
ме ђу соб ним ути ца ји ма из ме ђу су бје ка та у кул ту ри и њи хо ве прав-
не ре гу ли са но сти. 

Као што је ур ба на кул ту ра у функ ци о нал ном сми слу из у зет-
но ши ро ко устро је на, јер као што смо ви де ли, у се би об у хва та за-
и ста ве ли ки број нај ра зли чи ти јих де лат но сти ве за них за по је ди не 
обла сти кул ту ре, мо же мо кон ста то ва ти да је ње на по зи ци ја и у су-
бјек тив ном сми слу на сли чан на чин по ста вље на, јер у се би об у хва-
та ши ро ку ле пе зу по је ди на ца, уста но ва и ор га ни за ци ја као но си-
ла ца сва ко днев них ак тив но сти у про це су функ ци о ни са ња ур ба не 
кул ту ре на ше зе мље. 

Су бјек ти у кул ту ри су у скла ду са сво јим зна ча јем за раз-
вој ур ба не кул ту ре, аде кват но по зи ци о ни ра ни и у прав ним ак ти ма 
ко ји ма се ре гу ли ше ова област. Има ју ћи у ви ду зна чај ква ли те та 
њиховe ре гу ла ци је, нео п ход но је оп сер ви ра ти и по ло жај су бје ка та 
у ур ба ној кул ту ри упра во у кон тек сту њи хо вог прав ног тре ти ра ња. 
Основ ни акт ко ји ре гу ли ше ову ма те ри ју, је сте За кон о кул ту ри, 
ко ји за јед но са још не ким прав ним ак ти ма, де таљ но уре ђу је сва 
ор га ни за ци о на пи та ња ко ја су  ве за не за њи хо во нор мал но функ-
ци о ни са ње. Да кле, у скла ду са ле ги сла тив ном по де лом, су бјек те 
у ур ба ној кул ту ри чи не уста но ве у кул ту ри, удру же ња у кул ту ри, 
фи зич ка ли ца као кул тур ни ства ра о ци и за ду жби не и фон да ци је. 
За кон о кул ту ри тре ти ра као су бјек те у кул ту ри и при вред не су-
бјек те ре ги стро ва не за кул тур не де лат но сти, као што су би о ско пи, 
из да вач ке ку ће, про ду цент ске ку ће и т.сл. Ова вр ста су бје ка та у 
кул ту ри ће до би ја ти све ви ше на зна ча ју, ка да кул тур на при вре да 



СПМ број 2/2011, година XVIII, свеска 32. стр. 289-310.

304

по ста не рав но прав на при вред на и кул тур на гра на и за себ но по ље 
при вред не, кул тур не и др жав не раз вој не по ли ти ке.18) 

Уста но ве у кул ту ри

За кон о кул ту ри де фи ни ше уста но ве у кул ту ри као прав на 
ли ца ко ја су осно ва на ра ди оба вља ња кул тур не де лат но сти ко јом 
се обез бе ђу је оства ри ва ње пра ва гра ђа на, од но сно за до во ља ва ње 
по тре ба гра ђа на као и оства ри ва ње дру гог за ко ном утвр ђе ног ин-
те ре са у обла сти кул ту ре.19) Да кле, су шти на по сто ја ња уста но ва у 
кул ту ри се од но си на њи хо ву оба ве зу за до во ље ња по тре ба гра ђа на 
у обла сти кул ту ре, чи ме се прак тич но пре ци зи ра и усме ра ва њи хо-
ва ак тив ност ко ја је у том кон тек сту и за кон ски устро је на. 

- Што се ти че пи та ња ве за них за осни ва ње уста но ва у кул ту-
ри, за кон ски је ре гу ли са но пре све га пи та ње су бје ка та ко ји су вла-
сни за њи хо во осни ва ње. За на ше за ко но дав ство је ка рак те ри стич-
но по сто ја ње ли бе рал ног си сте ма осни ва ња уста но ва у кул ту ри, 
јер осни ва чи мо гу би ти  Ре пу бли ка, ауто ном на по кра ји на, је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве, као и дру га прав на или фи зич ка ли ца.20) То су-
штин ски зна чи да не ма за кон ских огра ни че ња за овла шће на ли ца, 
чи ме је др жа ва свој ин те рес за осни ва ње што ве ћег бро ја уста но ва 
у кул ту ри прак тич но ма те ри ја ли зо ва ла кроз ова ко по ста вљен ли-
бе рал ни си стем осни ва ња уста но ва. Исто вре ме но је на овај на чин 
си стем ски омо гу ћен аде ква тан раз вој и ур ба не кул ту ре на ни воу 
на ших гра до ва.

- Пи та ње ни воа на ко ме се мо гу осни ва ти ови су бјек ти кул ту-
ре је у ди рект ној ве зи са овла шће ним ли ци ма ко ја их мо гу осно ва-
ти. Пре ци зни је ре че но, ка да су у пи та њу уста но ве у кул ту ри јав ног 
ка рак те ра, оне  мо гу би ти осни ва не на ре пу блич ком, по кра јин ском 
и ло кал ном ни воу, док с дру ге стра не, ка да је реч о при ват ним уста-
но ва ма у кул ту ри, ово пи та ње има са свим дру гу ди мен зи ју и ди-
рект но за ви си од ам би ци ја осни ва ча и по слов них пла но ва за раз вој 
уста но ва ко је су осно ва ле. Чи ни се да је и у овом до ме ну ко ри шће-
ња ин стру ме на та у во ђе њу кул тур не по ли ти ке, уло га др жа ве усме-
ре на ка ства ра њу по вољ ног прав ног ам би јен та за раз вој уста но ва 
у кул ту ри, ко ји је ујед но и осно ва оп штег раз во ја ур ба не кул ту ре 
у на шој зе мљи. За за кон о кул ту ри мо же мо ре ћи да је уса гла шен 
са овим тен ден ци ја ма, јер он не ства ра пре пре ке ко је би оме та ле 

18) Ве сна Ђу кић Дој чи но вић, За ре ги о на ли за ци ју кул тур не по ли ти ке у Ср би ји, Бе о град, 
2000, стр. 380.

19) За кон о кул ту ри, чл. 22, op. cit.

20)  Ibid., чл.  23.
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ове про це се, чи ме се ујед но омо гу ћа ва ства ра ње си сте ма по ко ме 
ће ме на џер ске спо соб но сти ру ко во ди ла ца уста но ва би ти основ ни 
ре пер њи хо ве по зи ци о ни ра но сти на кул тур ном тр жи шту. У том 
кон тек сту је та ко ђе нео п ход но и ства ра ње прав них пред у сло ва за 
да ље ја ча ње ка па ци те та уста но ва у прав цу раз во ја кул тур них ин-
ду стри ја, без ко јих не ма ни мо гућ но сти за аде ква тан раз вој ур ба не 
кул ту ре у бли ској бу дућ но сти.

Је ди ни из у зе так од овог ли бе рал но тр жи шног си сте ма у до-
ме ну ор га ни за ци је ових су бје ка та кул ту ре, пред ста вља мо гућ ност 
по сто ја ња уста но ва у кул ту ри од на ци о нал ног зна ча ја, ко је се ина-
че при о ри тет но фи нан си ра ју из бу џе та, што је из у зет на при ви ле-
ги ја за исте. 

Удру же ња у кул ту ри

Ова вр ста удру же ња гра ђа на пред ста вља још је дан ор га ни-
за ци о ни об лик су бје ка та у кул ту ри ко ји има од ре ђе не ка рак те ри-
сти ке ко је га чи не спе ци фич ним у од но су на дру ге су бјек те и ко ји 
на свој на чин до при но се раз во ју ур ба не кул ту ре у Ср би ји. Ина че, 
др жа ва ко ри сте ћи сво је прав не ин стру мен те, вр ши ути цај у овом 
до ме ну раз во ја кул ту ре та ко што кроз по сто ја ње ова квих удру же-
ња, омо гу ћа ва ре лак са ци ју оп ште по зи ци је кул тур них ства ра ла ца, 
ко ји та ко мо гу на ор га ни зо ва ни ји и ефи ка сни ји на чин да ре ша ва ју 
сва ко днев не про бле ме ко је има ју у оба вља њу сво јих ак тив но сти 
у кул ту ри или про сто ре че но да ефи ка сни је шти те сво ја пра ва и у 
раз во ју кул тур них ак тив но сти на ни воу гра до ва.

Прав ни основ за ства ра ње си сте ма у ко ме мо гу функ ци о ни-
са ти ови су бјек ти у кул ту ри, пред ста вља ју За кон о удру же њи ма, 
ко ји ре гу ли ше оп шта пи та ња ве за на за по ло жај удру же ња, као и 
За кон о кул ту ри, ко ји за јед но са под за кон ским ак ти ма ко ји про из-
и ла зе из ње га, нај ви ше про сто ра по све ћу је пи та њи ма ве за ним за 
ста тус ре пре зен та тив но сти удру же ња у кул ту ри. У том кон тек сту 
За кон о кул ту ри има јед ну упу ћу ју ћу нор му, по ко јој се умет ни ци, 
са рад ни ци, од но сно струч ња ци у кул ту ри мо гу удру жи ва ти у удру-
же ња са гла сно про пи си ма о удру жи ва њу гра ђа на.21) Тај про пис је-
сте по ме ну ти За кон о удру же њи ма, ко ји де фи ни ше удру же ња као 
до бро вољ не, не вла ди не и не до бит не огра ни за ци је, ко је су за сно-
ва не на сло бо ди удру жи ва ња ви ше фи зич ких или прав них ли ца, 
осно ва них ра ди оства ри ва ња и уна пре ђе ња од ре ђе ног за јед нич ког 
или оп штег ци ља и ин те ре са, ко ји ни је за бра њен Уста вом или за-
ко ном.22) Сход но то ме, мо же мо ре ћи да ка да је реч о удру же њи ма у 

21)  За кон о кул ту ри , чл. 55, op. cit.

22)  За кон о удру же њи ма, чл. 2. (Слу жбе ни гла сник РС, 51/09)
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кул ту ри, он да се ови ци ље ви и ин те ре си од но се на област кул ту ре. 
И сва оста ла пи та ња ве за на за рад удру же ња у кул ту ри, као што 
су осни ва ње и на зив, члан ство и ор га ни, упис у ре ги стар, сти ца ње 
имо ви не и т.сл. ре гу ли шу се За ко ном о удру же њи ма.

Фи зич ка ли ца као кул тур ни ства ра о ци

По ло жај фи зич ких ли ца као кул тур них ства ра о ца је сте сва-
ка ко јед но од цен трал них пи та ња кул тур не по ли ти ке сва ке зе мље, 
јер упра во њи хов по ло жај пред ста вља ја сан ин ди ка тор ефе ка та 
успе шно или не у спе шно по ста вље ног си сте ма др жав но-прав ног 
ути ца ја на раз вој на ше ур ба не кул ту ре. По ред то га, не тре ба по себ-
но на гла ша ва ти, да су упра во кул тур ни ства ра о ци основ ни но си о-
ци раз во ја ур ба не кул ту ре, чи ји је ква ли тет у ди рект ној ко ре ла ци ји 
са ква ли те том функ ци о ни са ња ове вр сте су бје ка та кул ту ре. 

Прав но уре ђе ње по зи ци је кул тур них ства ра ла ца, за сни ва се 
пре све га на За ко ну о кул ту ри, али и на ни зу дру гих за кон ских и 
под за кон ских ака та ко ји су на ди рек тан или ин ди рек тан на чин ве-
за ни за ур ба ну кул ту ру и ко ји ре гу ли шу од ре ђе не сфе ре функ ци о-
ни са ња кул тур них ства ра о ца. У скла ду с тим, мо же мо ре ћи да се 
ови су бјек ти у кул ту ри де ле на умет ни ке, струч ња ке у кул ту ри, са-
рад ни ке у кул ту ри и из во ђа че кул тур них про гра ма. По ред то га, до-
да ће мо још две под вр сте по ме ну тих су бје ка та у кул ту ри ко ји има ју 
пре фикс «сло бод ни» и «ис так ну ти» што пред ста вља из у зет но зна-
чај но обе леж је ових су бје ка та ко је им, сход но то ме, обез бе ђу је од-
ре ђе не др жав не при ви ле ги је ко је ре лак си ра ју ам би јент за њи хо ву 
ства ра лач ку енер ги ју. 

Ама тер ско ства ра ла штво у кул ту ри

Ама тер ско кул тур но и умет нич ко ства ра ла штво об у хва та ак-
тив но сти ли ца или гру пе ли ца ко ја се без ма те ри јал не на док на де 
ба ве ства ра њем или из во ђе њем де ла из обла сти кул тур не и умет-
нич ке де лат но сти.23) Због свог из у зет ног зна ча ја за раз вој ур ба не 
кул ту ре у Ср би ји, ама те ри зам је сво је прав но уте ме ље ње на шао 
пре све га у основ ном за ко ну о кул ту ри и ти ме за у зео ону по зи ци ју 
у кул тур ном си сте му Ср би је ко ју по свом зна ча ју сва ка ко за слу жу-
је. По сто је ми шље ња да би исто ри ја срп ске кул ту ре би ла дру га чи-
ја, што зна чи си ро ма шни ја, ако би смо из о ста ви ли кул тур ни ама те-
ри зам, јер је уче шће ама те ра у укуп ном кул тур ним до стиг ну ћи ма 
Ср би је, ве о ма зна чај но.24) По ред за ко на из обла сти кул ту ре, за ову 

23) За кон о кул ту ри, чл.  72, op. cit.

24) Ва си ли је Та пу шко вић, ,,Ама те ри зам у кул ту ри’’, Исто ри ја срп ске кул ту ре, Бе о гад, 
1994, стр. 387.
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област су зна ча ја ни и про пи си ко ји ре гу ли шу удру жи ва ње гра ђа-
на, јер је упра во у скла ду са њи ма, до зво ље но удру жи ва ње ли ца и 
гру па у ама тер ска кул тур но-умет нич ка дру штва и њи хо ве са ве зе. 
Ово је зна чај но због то га што та ко ство ре на удру же ња исто вре ме-
но сти чу ста тус су бјек та у кул ту ри у скла ду са њи хо вом ле ги сла-
тив ном по де лом. У том кон тек сту мо же мо ре ћи да су ама тер ска 
удру же ња у кул ту ри, су бјек ти у кул ту ри ко ји се без ма те ри јал не 
на док на де ба ве ства ра њем или из во ђе њем де ла из обла сти кул тур-
не и умет нич ке де лат но сти.

Ина че, ама тер ско ства ра ла штво има из у зет но ду гу тра ди ци ју 
и ве ли ки зна чај у Ср би ји, јер оку пља ве ли ки број, ка ко ак тив них 
уче сни ка у ра ду ама тер ских удру же ња, та ко и љу би те ља ове вр сте 
умет но сти. Овај об лик умет нич ког ства ра ла штва у Ср би ји, до би-
ја по се бан трет ман ка да се има у ви ду ње гов дво стру ки зна чај за 
оп шти раз вој дру штва. На и ме, с јед не стра не њи ме се под сти че 
ши ро ка со ци јал на ко хе зи ја и са мим тим ин тер кул ту рал на са рад ња 
ме ђу на ро ди ма у зе мљи и ре ги о ну, а с дру ге стра не, њи ме се на нај-
кон се квет ни ји чу ва тра ди ци ја на род ног ства ра ла штва и вр ши ње на 
пре зен та ци ја за ин те ре со ва ној јав но сти. Ова кав ди хо том ни ка рак-
тер ама тер ског ства ра ла штва, чи ни га кул тур ним бла гом Ср би је, 
ко је сход но то ме зах те ва и аде кват но тре ти ра ње у скло пу оп штег 
др жав но-прав ног ути ца ја на област раз во ја ур ба не кул ту ре.

У том кон тек сту, За кон о кул ту ри под сти ца ње ама тер ског 
кул тур ног и умет нич ког ства ра ла штва тре ти ра као оп шти ин те рес 
у кул ту ри, чи ме је прав но уте ме ље на оба ве за др жа ве да раз ли чи-
тим рас по ло жи вим ме ра ма и ак тив но сти ма до при но си по бољ ша-
њу овог ви да ства ра ла штва. Ме ђу тим, по ред ре пу блич ког, по сто ји 
ја сно уте ме ље на оба ве за усме ре на ка раз во ју ама тер ског ства ра ла-
штва и на град ском ни воу. На и ме,  кул тур но-умет нич ка дру штва, 
као нај е кла тант ни ји при мер ама те ри зма у кул ту ри, мо гу се удру-
жи ва ти у са ве зе на ни воу ви ше оп шти на, гра да, По кра ји не и Ре-
пу бли ке, а све то ра ди оства ри ва ња си сте ма так ми че ња у ама тер-
ским про гра ми ма, еду ка ци је и про гра ма раз во ја ама те ри зма сход но 
од ред ба ма за ко на. У том кон тек сту је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 
има ју оба ве зу обез бе ђи ва ња про стор них усло ва за рад ама тер ских 
кул тур но-умет нич ких дру шта ва, од но сно са ве за и ама тер ских гру-
па ко ји ре а ли зу ју ама тер ске кул тур не про гра ме. По ред то га ло кал-
на са мо у пра ва обез бе ђу ју и сред ства за ре а ли зо ва ње про гра ма ко ји 
су од ло кал ног и ре ги о нал ног зна ча ја.25) На овај на чин, чи ни се да је 
из вр шен аде кват ни др жав но-прав ни ути цај на раз вој ама те ри зма у 
кул ту ри Ср би је, ко ји пред ста вља до бру осно ву за ње го во успе шно 
по зи ци о ни ра ње у си сте му оп штег раз во ја на ше ур ба не кул ту ре.

25)  Ibid., чл. 72.



СПМ број 2/2011, година XVIII, свеска 32. стр. 289-310.

308

ZarkoAndjelkovic,PredragBlagojevic,
MarkoAndjelkovicSlijepcevic

THELEGALASPECTOFURBANCULTUREINSERBIA

Summary
Con si de ring the sig ni fi can ce of the ur ban cul tu re de ve lop ment 

for the Ser bian cul tu re in ge ne ral, the in te rest of the sta te to en su re 
the gro und for the ac tual de ve lop ment of this im por tant so cial seg ment 
is ut terly un der stan da ble. The le gal aspect of the de ve lop ment of ur-
ban cul tu re in Ser bia is fo un ded pri ma rily on the in flu en ce of the sta te 
and its laws re a li zed thro ugh the system of esta blis hed prin ci ples what 
every de ve lo ped so ci ety must to im ple ment by ac tual pu blic and le gal 
in stru ments. This in flu en ce is ac hi e ved thro ugh a who le set of le gal acts 
re gu la ting this fi eld and cre a ting the pro per le gal bac kgro und for the 
de ve lop ment of ur ban cul tu re in Ser bia. This is a wery dyna mic area 
who se fle xi bi lity is ba sed on adju sting the ne eds of the ur ban cul tu ral 
de ve lop ment. 

The ro le of ci ti es and towns is equ ally im por tant as the ro le of the 
sta te, sin ce they ha ve to cre a te the best pos si ble con di ti ons for the high-
qu a lity de ve lop ment of its cul tu re thro ugh the synergy of its ac ti vi ti es; 
the re fo re, in the fu tu re this ro le must be on a hig her le vel. In this con-
text, we sho uldn’t un de re sti ma te the ro le of en ti ti es and per sons who se 
energy and ef fi ci ency are  fun da men tal re so ur ces for the ur ban cul tu ral 
de ve lop ment, and also mo ti va ting the sta te to use its in stru ments for the 
furt her de ve lop ment of the ur ban cul tu re in Ser bia. 
Key words: Cul tu re, Ur ba ne Cul tu re, Le gal Aspect, Ser bia.
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Resume
Le gal re gu la tion of cul tu re re pre sents ex tre mely im por tant area 

of hu man li fe. This aspect is espe ci ally im por tant if we un der lain the 
fact that this pro blem has not been sig ni fi cantly stu died in so cial sci-
en ces. The le gal re gu la tion of cul tu re cer ta inly has no less sig ni fi cant 
im pact on the cul tu ral de ve lop ment com pa red with for exam ple so ci o-
lo gi cal, eco no mic, or hi sto ri cal. This is the fact that all scho lars sho uld 
be awa re when they stu died this phe no me non.  

The le gal system in which cul tu re ope ra tes has very im por tant in-
fra struc tu ral ro le which is ne ces sary for cul tu ral de ve lop ment. Cul tu re 
is al so one of the many fac tors that sig ni fi cantly in flu en ce on the na tu re 
of po li ti cal systems. It re pre sents the set of all forms of cul tu ral de ve-
lop ments. They all are re lied on le gally re gu la ted pro ce du res, which are 
very im por tant for pro vi ding of free cul tu ral de ve lop ment of all so cial 
sphe res.      

 Ur ban cul tu re is an im por tant ele ment of cul tu re. The ro le of 
ur ban cul tu re is equ ally im por tant as any ot her aspects of cul tu re. The 
le gal aspect of the de ve lop ment of ur ban cul tu re in Ser bia is fo un ded 
pri ma rily on the in flu en ce of the sta te and its laws re a li zed thro ugh the 
system of esta blis hed prin ci ples. This is a very di na mic area that de ser-
ves to be de taly stu died by many so cial sci en ci es.

 

* Овај рад је примљен 13. маја 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
20. јуна 2011. године.
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