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ЕКОНОМСКЕСЛОБОДЕИ
ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

УКУЛТУРИ
Сажетак:Овај рад ба ви се ана ли зом еко ном ских сло бо да и пред
у зет ни штва у кул ту ри у Ср бији као јед ним од прин ци па де мо кра
ти је. У пр вом де лу ра да да је се пој мов но од ре ђе ње еко ном ских 
сло бо да и пред у зет ни штва у кул ту ри из угла од но са кул ту ре и 
де мо кра ти је, ка о и кон тек сту а ли за ци ја ових фе но ме на на ни воу 
прак тич них по ли ти ка. У дру гом де лу ана ли зи ра ју се ин сти ту ци
о нал ни окви ри за раз вој пред у зет ни штва у кул ту ри у Ср би ји кроз 
исто риј ску пер спек ти ву. Оце њу је се до стиг ну ти ни во њи хо во г 
ра зво ја са ци љем са гле да ва ња по стиг ну тог сте пе на еко ном ских 
сло бо да у сфе ри кул ту ре. На кра ју ра да да ју се пре по ру ке за уна
пре ђе ње кул тур не по ли ти ке у овој обла сти на на ци о нал ном ни воу. 

Кључне речи: еко ном ске сло бо де, пред у зет ни штво у кул ту ри, 
кул тур на по ли ти ка, Ср би ја

Увод 

Савременадемократскадруштвапочивајунаначелимавла
давинеправа,политичкојтолеранцији,поштовањуљудских
права, социјалних и економских слобода, једнакости, гра
ђанској и политичкој партиципацији, одговорности владе,
борби против корупције... Класични економски мислиоци
сматрајудасуекономскеслободепредусловзаостварива
њеполитичкихслободаидадруштваукојиманемаинсти
туционалних услова за остваривање ових права, не могу
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рачунатинаекономскиисоцијалнипросперитет1,нитимо
гудостићивисокниворазвојадемократије.Економскесло
бодесепојављујукаотемарасправаоразвојудемократијеу
делуприспитивањаулогедржавеуобликовањуекономских
структура,првенственоизперспективестварањаусловаза
слободупредузетништва.Полазисеодпретпоставкедапре
тераномешањедржавеуекономскиживотможеданаруши
природуекономскихактивностиидоведедотржишнихано
малија–економскихнеефикасности,ограничавањапреду
зетничкихииндивидуалнихпотенцијалапојединацаињи
ховихекономскихслобода,алиидостварањамонополских
тржишнихструктураинефункционалногсоциоекономског
система.

Појмовноодређењеекономскихслободапретежносевезује
зафеноменеслободногтржишта,конкуренцију,правасво
јинеипоштовањеслободепривређивања.Теоретичариеко
номскихслободамогусеподелитиудвегрупе:онекојина
економскеслободегледајукаонапозитивнаправа,ионеко
јиихразматрајукао„негативнуслободу”.Таконапример,
АдамСмит (AdamSmith)економскеслободеразматракао
основнепокретачеразвоја,гдеслободнаиницијативапоје
динацада следи својеинтересеи слободно тржиштепод
стичуразвој.2Фридман(Fridman)једанодважнихеконом
скихмислилацанаовутему,економскеслободедефинише
каослободнуодлукупојединцаорасполагањусопственим
дохотком.3Мисес(Mises)економскеслободеобјашњавакао
слободуодутицајадржаве,која јеповезанаисаљудским
дигнитетомиморалом.4Присталице друге групе теорети
чара дефинишу економске слободе као одсуство државне
принудеиконтролеуостваривањуекономскихактивности
иправапојединацаигрупа.5Устранојлитературиправисе
разликаиизмеђутерминаfre e domиli berty,гдепрвиознача
ваекономскеслободеуужемсмислу,третирајућиихвише
као социолошки феномен, док други представља зајамче
ну слободу у институционалноправном смислу.6 Убрзани

1 Fridman,M.(1962)Ca pi ta li sam and fre e dom,Chicago:TheUniversityof
ChiagoPress.

2 Smit,A. (1970) Is tra ži va nje pri ro de i uzro ka bo gatstva na ro da, Beograd:
Kultura.

3 Friedman, M. and Friedman, R. (1980) Free to Cho o se: A Per so nal  
Statement,Harcourt.

4 Mises,L.V.(1960)TheEconomicFoundationsofFreedom,Es says on Li
berty Volume VII, NewYork: The Foundation for Economic Education,
IrvingtononHudson.

5 Hayek,F.(1998)Po re dak slo bo de,NoviSad:Globalbook.
6 Baletić,Z.iBudak,J.(2007)Indeksiekonomskihslobodakaomjerilainsti

tucionalnekonvergencijeHrvatskepremaEU,Eko nom ski pre gled,58(12),
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темпо технолошких промена и развој креативне привреде
доводе до нових промишљања о економским слободама.
Појављују се становиштва која заговарају преиспитивање
њиховогкласичногодређења.Предлажеседановоразуме
вањеекономскихслободаосимслободепредузетништваи
привређивања,требадаобухватииправонастимулисање
креaтивностиииновацијауекономији.7

Заразликуодрадовакојисусебавилифеноменомеконом
ских слобода ињиховим значајем за напредак друпштва8,
евидентанјенедостатакрадовакојипроблематизујупитања
економскихслободаиразвојпредузетништваукултури.У
странојлитературипојампредузетништвоукултурипоја
вљујесепрвипутуанализиелитнекултуреуБостону,гдесе
овим терминомописују иновације у организацији устано
ваукултури.9Менаџментукултуриовајтерминобјашњава
као процес у коме предузетници комбинују различите ре
сурсекакобикреиралиновеекономскеикултурневредно
сти.10 Поједини аутори, дефинишу културне предузетнике
изперспективетеоријепромена–каоагентекојиостварују
приходеодиновативнихиодрживихкултурнихпредузећа11,
уметнике или креативце који раде у културном сектору12,

str.807.
7 Cohen,B.аndCooter,R.(2015)The New Eco no mic Fre e dom,23Sup.Ct.

Econ.Rev.59,str.75.
8 Напримервидетирадове:Haan,J.AndSturm,J.E.(2000)Ontherelati

onshipbetweeneconomicfreedomandeconomicgrowth,Eu ro pean Jo ur nal 
of Po li ti cal Eco nomy,Vol.16.Issue2.215241; Heckelman,J.C.(2000)
Economicfreedomandeconomicgrowth:Ashortruncausalinvestigation,
Jo ur nal of Ap plied Eco no mics,3(1),pp.7191;Farr,W.K.,Lord,R.A.and
Wofenbarger,J.L.(1998)Economicfreedom,politicalfreedomandecono
micwellbeing:Acausalityanalysis,Ca to Jo ur nal,18(2),pp.247262;Haan,
J.andSiermannCL.J.(1998)Furtherevidenceontherelationshipbetween
economicfreedomandeconomicgrowth,Pu blic Cho i ce95,pp.363380.

9 Dimaggio,P.(1982)CulturalentrepreneurshipinnineteenthcenturyBoston:
thecreationofanorganizationalbase forhighculture inAmerica,Me dia, 
Cul tu re & So ci ety4(1),pp.3350.

10Видети:Hagoort,G.,Thomassen,A.andKooyman,R.(eds.)(2012)Pi o ne
e ring minds wor ldwi de: On the en tre pre ne u rial prin ci ples of the cul tu ral and 
cre a ti ve in du stri es,EburonUitgeverijBV;Hausmann,A.(2010)Germanar
tistsbetweenbohemianidealismandentrepreneurialdynamics:Reflections
onculturalentrepreneurshipandtheneedforstartupmanagement,Internati
onalJo ur nal of Arts Ma na ge ment12(2),pp.1729.

11Aageson, T. H. Cultural entrepreneurs: producing cultural value and we
alth,in:The Cul tu ral Eco nomy,eds.Anheier,H.K.,Isar,Y.R.andPaul,A.
(2008),LosAngeles:SAGE,pp.93107.

12Видети:Hagoort,G.,Thomassen,A.andKooyman,R. (eds.) (2012)Pi o
ne e ring minds wor ldwi de: On the en tre pre ne u rial prin ci ples of the cul tu ral 
and cre a ti ve in du stri es,EburonUitgeverijBV;Hausmann,A. (2010)Ger
manartistsbetweenbohemian idealismandentrepreneurialdynamics:Re
flectionsonculturalentrepreneurshipandtheneedforstartupmanagement,



237

ХРИСТИНА МИКИЋ

особе које се баве продукцијом културних садржаја и ис
коришћавањемпословнихмогућности.13Постојестанови
штакојаовомпојмуприступајуиизперспективезаштитеи
унапређењакултурнихизраза,пасеподкултурнимпреду
зетништвомподразумеваскупделатностииактивностиин
спирисанихкултурнимкодовимаиразноликимкултурним
изразима.14

Осимтеоријскогразматрањаекономскихслободаипреду
зетништваукултури,евидентнасуиистраживањакојана
овефеноменегледајуизуглапрагматичнихзахтеваунапре
ђења јавних политика. Два најпознатија извештаја о еко
номскимслободамасуИндексекономскихслобода(In dex of 
Eco no mic Fre e dom)којепратиHeritageFoundation,иИндекс
економскихслободаусвету(In dex of Eco no mic Fre e dom of 
the World)којеобјављујеFra ser In sti tu te.Иакосеобаиндек
са заснивају на већем броју композитних индикатора, она
семогусврстатиучетириширегрупе.Првугрупучинепо
казатељиповезанисавладавиномправа(прававласништва,
степенкорупције),друга групасастављена јеодпоказате
ља нивоа државног интервенционизма (фискална слобода
ивеличинајавнепотрошње),трећугрупучинепоказатељи
регулаторнеефикасности(слободапословања,слободарада
имонтеранаслобода)ичетвругрупупоказатељитржишне
отворености(слободнатрговина,инвестирање,финансијска
слобода).

Унапређење економских слобода представља важан стуб
савремених културних политика. Без високог нивоа еко
номскихслобода,немаслободестваралаштва.Арезултати
постигнутогнивоаекономскихслободанајбољесеогледају
крозстепенразвојапредузетништваукултурииматеријал
ниположајкреативацаиуметника.Наиме,развојпредузет
ништваукултуриговориодемократичностикултурногси
стемаињеговојотвореностизаукључивањесватрисектора
(приватни,јавниицивилни)којиуњемуделују.

Иако заступљеностпредузетништваукултуриможевари
ратиуодносунамоделекултурнеполитике,приментан је

In ternatio nal Jo ur nal of Arts Ma na ge ment,12(2),pp.1729;Ellmeier,A.
(2003)Culturalentrepreneurialism:onthechangingrelationshipbetweenthe
arts,cultureandemployment,In ter na ti o nal Jo ur nal of Cul tu ral Po licy9(1),
pp.3–16.

13Blaug,M.andTowse,R.Cul tu ral en tre pre ne ur ship, in: A hand bo ok of cul tu
ral eco no mics,ed.TowseEdward,R.(2011),ElgarPublishing,pp.153157.

14Mikić,H.Culturalentrepreneurshipandruraldevelopment:casestudyofPi
rot,Serbia,in:En tre pre ne ur ship in Cul tu re and Cre a ti ve In du stri es:per spec
ti ves from Com pa ni es and Re gi ons,eds.Innerhofer,Pechlaner,H.,Borin,E.
andSpringer,E.(2018),pp.245263.
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тренддасењеговомразвојусвевишепридајезначај.Кул
турнипредузетникпостајесвезначајнијиносилацкултурне
продукције.Његовеекономскеслободеутемењенесунаин
телектуалној својини, културном капиталу и предузетнич
комподухвату.Усоциокултурномсистемупредузетнику
културијеважанактерпартнерствајавног,приватногине
владиногсектораизначајнакарикакојадоприносињеговој
функционалности.Тонајбољеилуструјуподациострукту
рикултурногсекторауразвијенимземљама,нарочитооним
које се могу сматрати промотерима савремених приступа
културнојполитици.Таконапример,укултурнојпривреди
Европскеунијепредузетнициучествујусачак49%(докје
нанивоудругихпривреднихгранањиховудеооко15%).15
Предузетничкакласачиниоко60%укупнераднеснагесек
тора културе уВеликој Британији,Немачкој иХоландији,
земљамакојесепремаиндексуекономскихслободаналазе
усамомврху.Збогтогасуприсутнерастућетежњевеликог
бројаземаљакастварањуинституционалнихусловакојису
подстицајнизапредузетништвоукултури.Тимесеотвара
јумогућностизаиновације,акрозпартнерствосајавними
цивилнимсектороминовеначинеунапређењаодрживоги
инклузивногразвоја.

Истраживањау страној литературипоказала судаизмеђу
економскогпрогресаистепенаекономскихслободапостоји
корелација,тедавишистепенекономскихслободаобезбе
ђујеибржииквалитетнијиекономскираст(иразвој).16Ове
релацијеважеиусферикултуре–штосуземљенавишем
степену економских слобода, то се може очекивати бржи
иквалитетнијиразвојпредузетништваукултури,атимеи
остваривањекултурногблагостањанавишемнивоу.WIPO
je у свом извештају IP Watch на узорку од 30 земаља по
казаодакреативнисекторуземљамакојесеналазенави
шем степену економски слобода, остварује веће стопе ра
стабрутодомаћегпроизводауодносунаонекојезаостајуу

15Видетивише:Mikić,H.(2017)Kre a tiv no pred u zet niš tvo: te o ri ja i prak sa,
Beograd:Fondacijazakreativnuekonomiju.

16Напримервидетирадове:Haan,J.andSturm,J.E.(2000)Ontherelation
shipbetweeneconomicfreedomandeconomicgrowth,Eu ro pean Jo ur nal of 
Po li ti cal Eco nomy,Vol.16.Issue2,pp.215241;Heckelman,J.C.(2000)
Economicfreedomandeconomicgrowth:Ashortruncausalinvestigation,
Jo ur nal of Ap plied Eco no mics,3(1),pp.7191;Farr,W.K.,Lord,R.A.and
Wofenbarger,J.L.(1998)Economicfreedom,politicalfreedomandecono
micwellbeing:Acausalityanalysis,Ca to Jo ur nal,18(2),pp.247262.Haan,
J.andSiermann,CL.J.(1998)Furtherevidenceontherelationshipbetween
economicfreedomandeconomicgrowth,Pu blic Cho i ce95pp.363380.
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остваривањуекономскихслобода,17чимесестварајубољи
предусловизаунапређењекултурногиекономскогразвоја.

Ин сти ту ци о нал ни  окви ри за раз вој  
пред у зет ни штва у кул ту ри у Ср би ји 

Стварање услова за развој предузетништва у култури на
челнозапочињедоношењемпрвихсистемскихнормативау
овојобластипочетком`70ихгодина.Наконуставнихизме
на,омогућенојеобављањеуметничкихикултурнихделат
ностикрозмоделудруживањауметникаураднезаједнице
исамосталниличнирадса/безсредставаусвојиниграђана.
Закономоудруженомраду18уводеседваобликаорганиза
ције друштвено – привредних активности:  организацију
удруженоградаираднезаједнице.Првиобликодговараде
латностимакојесебавематеријалномпроизводњомукулту
ри,адругиобликодговараудруживањурадаисредставау
сферидруштвенихделатности(непроизводнеделатности).
Члановирадних заједница били субезправа располагања
над оствареним дохотком изнад личног дохотка исплаће
ног по начелу „расподела према раду”19. Највећим делом
оваквиоблиципредузетништваспорадичносузаживелиу
сферикинематографије,нештомањеииздаваштва.Разло
зитомесуколективнаприродаикомплексностовихвидова
културнепродукцијеукојимасезахтеваудруживањерада
исредстава.Ипакнепризнавањеприватнесвојинеусисте
мусвојинскиходносакочиојесуштинскиразвојприватног
предузетништва. У области културе, изостанак приватних
иницијативадодатнојебиоусловљеничињеницомдајеона
ималастатусделатностиодпосебногдруштвеногинтереса
идајеомогућавалазадовољавањезаједничкихдруштвених
потреба,тејекаотаквабилаподдржавнимнадзоромикон
тролом.Скраја̀ 70ихпојављујесеиспецифичнакатегорија
предузетникаукултури–самосталниуметник.Овајстатус
можестећилицекојеиспуниодређенеуметничкеипрофе
сионалнекритеријумеикојесамосталнообављакултурну
делатностиувидузанимања.Главнењеговекарактеристи
ке су хонорарно обављање послова иминимална заштита

17WIPO.2012.WI PO stu di es on the eco no mic con tri bu tion of the copyright 
in du stri es,Geneve:WIPO.

18Слу жбе ни гла сник СФРЈбр.53/1976.
19Самоуправнимопштимактомидруштвенимдоговоримаутврђиванису

критеријуми доприноса радних заједница у погледу расподеле оства
реногдохотка.Критеријумисуобухваталидоприносзазадовољавање
заједничкихиопштихпотребарадника,потомзаунапређењеипроши
рењематеријалнеосновераднеорганизацијииисплатуличнихдохода
ка.Видетивише:Bajec,М.еtal.1981,Ju go sla vi ja 1941–1981,Beograd:
EksportPres.
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социјалнихправакојугарантуједржава (односноплаћање
доприноса за социјално и здравствено осигурање за нају
гроженије уметнике и културне раднике). Традиционално,
самостални уметник у основи је носилац непроизводног
радаукултури.Наиме,сматраседауметниккојиулазиу
тржишнуразмену,арадизасебе,нестваравишаквредно
стизанекогкапиталисту,већновчанупротиввредностсвог
рада.Потојосновињеговраднијепроизводан, јернедо
приноси стварању вишка вредности и увећању капитала.
Иакосусеекономскиобрасципонашањамењали,ставови
онепроизводности (некадапоистовећиваниисанепрофи
табилношћу)радаукултури,дугосусеодржали.Нијередак
случај,дасеиданасизбегаваупотребаречи„предузетник”
укултуризаописивањебилокаквогпредузетничкогподу
хватаукултурноуметничкојсфери,каоидасечестоовај
терминоспоравааргументиманетржишностиинепрофита
билностикултурноуметничкогстваралаштва,алииличним
осећајима актера у култури који себе не доживљавају као
деотржиштаукултуриињеговихструктура.20

Стагнацијасоцијалистичкепривредесредином`80ихгоди
набила јеузрокпривреднимреформамаи трагању зано
вим регулаторним решењима.Оне су условиле доношење
Закона о личном раду21 и Закона о предузећима22. Првим
законом регулисано је приватно предузетништво као вид
самосталног обављања економских активности ради сти
цањадобити.Њимеподлежууметнички,старииреткиза
нати, као и друге културне делатности које се обављају у
видусамосталнеделатностифизичкалица.Закономопред
узећима са друге стране укида се концепт организације
удруженоградаиуспостављаједнакостдржавне,друштве
не,задружнеиприватнесвојинекрозинститутпредузећа.
Оснивањепредузећаукултуриограничено је самонаона
којанеобављајуделатностодопштегинтереса(нпр.кине
матографија,издаваштво...).Периодкарактеришетежњака
дерегулацији привредног живота, афирмација економских
слободаислободепривређивањаипредузетништва.Тран
сформацијукатржишнојпривредиубрзаћезакониопроме
ту друштвеног капитала, поступцимањеговог претварања
у друге облике својине, као и својинска трансформација.
Ђукићпериод1981–1992.називапериодомлибералнекул
турнеполитике (стратегијаприватизације).Утомпериоду

20Видетивише:Mikić,H.(2018а.)ArtMarketinWesternBalkan,Taf ter Jo ur
nal No.101.https://www.tafterjournal.it/2018/07/15/artmarketinwestern
balkan2/(приступљено15.07.2018).

21Слу жбе ни гла сник СРСбр.54/89.
22Слу жбе ни гла сник СФРЈбр.77/88.
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формирасемноштвораднихзаједницауметника,каопре
течеиприватном (предузетничком)духуидухуцивилног
сектора.23

Савремени период развоја преузетништва у култури на
ступа доношењем Устава из 1990.24 и увођењем приватне
својинекаолегитимногобликасвојинскихправа.Концепт
економскогуређењазаснованнаравноправностиприватне
идругихобликасвојинеразрађујесеуставнимрешењима
из2006.године.25Уодељкукојисетичеекономскогуређе
њаијавнихфинансијанаводиседаекономскоуређењекод
наспочиванатржишнојпривреди,отвореномислободном
тржишту, слободи предузетништва, самосталности при
вреднихсубјекатаиравноправностиприватнеидругихоб
ликасвојине.Тимесеуклањајупрепрекезауспостављање
партнерстваприватноги јавног сектора, собзиромдасви
облицисвојинепостајуравноправни.РепубликаСрбијага
рантујестваралаштвуслободу,аауторимауметничкихдела
јемчиморалнаиматеријалнаправа.Оваквеодредбеподста
клесупојавупрвихприватнихиницијативаипредузетника
укултури.Оснивајусеиздавачкекуће,књижаре,галеријеи
филмскекомпаније,долазиидопојавепрвихрадиоителе
визијскихкућауприватномвласништву.Изменамазаконао
делатностимаодопштегинтереса,културабиваослобође
наадминистративнихограничењачимесестварајууслови
заузлеткултурногпредузетништва.Процестранзицијека
тржишнојпривреди,приватизацијадруштвенихпредузећа
у култури, доводи до нових власничких трансформација,
штоојачаваразвојприватногсектораукултури.

Новипроцесстварањапредусловазаостваривањееконом
скихслободаусферикултуреодвијаседоношењемЗакона
о култури (2009). Овај закон интегрише унапређење еко
номскихслободакрозтриопштаинтересаукултури–ре
гулисањеиподстицањетржиштауметничкихдела,подсти
цањеразвојакреативнихиндустрија,истварањеусловаза
развојсамосталногкултурногиуметничкогстваралаштва,
међутимизостајењиховаделотворноступракси.Нанивоу
стручносаветодавних тела, економске слободе су норма
тивнопредметинтересовањаНационалногсаветазакулту
ру – упогледу давањапредлога за унапређење културних
делатности,анализестањеукултуриидавањасугестијау

23Ђукић, В. (2010) Др жа ва и кул ту ра, Београд: Факултет драмских
уметности,стр.190.

24УставРепубликеСрбије,Слу жбе ни гла сник РСбр.1/1990.
25УставРепубликеСрбије,Слу жбе ни гла сник РСбр.98/2006.
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креирањукултурнеполитике.26Изизвештајаисаопштења
којејеовотелообјавилоупериоду2011–2016.видиседау
њемудоминирасамоједнаперспективаекономскихслобо
да–условизаразвојсамосталногкултурногиуметничког
стваралаштва.Увишенавратаовајсаветпокушаваојесаоп
штењимаповодомнарушавањаправасамосталнихуметни
кауследнеизмиренихобавезадржавепоосновусоцијалног
издравственогосигурањадаскренепажњујавностинаовај
проблем,27 али уз изостанак конкретних решења у оквиру
практичних политика. Развој предузетништва у култури
углавном излази из оквира надлежности традиционалне
културнеполитикеиСавета закултуру, који јеу свомра
ду оријентисан на непрофитне културне делатности. Тако
седешавадајезбогсвојепрофитнеусмереностиприватни
секторукултуриупркоссвомдоприносукултурномразвоју
друштва,изванфокусадржавнихорганауправеподједнако,
каоијавнихустановакултуре.28

Нанивоуизвршневласти,предузетништвоукултуринад
лежност је више министарстава. Министарства привреде
задуженојезакреирањемераекономскеполитикезаразвој
занатства, малих и средњих предузећа и предузетништва,
докјеМинистарствопросвете,наукеитехнолошкогразвоја
надлежнозакреирањеиновационеполитикеиунапређење
иновационог система, подстицања технопредузетништва,
трансфера знања...заштиту и промет права интелектуалне
својине.29 Министарства културе и информисања требало
бидасебавиовомтемомизперспективеостваривањаоп
штихинтересаукултурикојепредвиђаЗаконокултури(за
чијуприменујенадлежно),алисеизизвештајаорадуовог
Министарстванеможезакључитидасепредузетништвому
културионоипрактичнобави.30

Постојећи систем показује да је унапређење економских
слобода у култури на нивоу извршне власти замишљено

26Видети:Законокултури„СлужбенигласникРС”,бр.72/2009,13/2016и
30/2016–испр.

27Видетивише:СаопштењеНационалногсаветазакутлуруповодомугро
жавања грађанских права самосталних уметника, 15. Децембар 2016.
http://www.nsk.gov.rs/aktuelno.php,приступљено01.06.2018.

28Ђукић, В. (2010) Др жа ва и кул ту ра, Београд: Факултет драмских
уметности,стр.251.

29Видети:Закономинистарствима„СлужбенигласникРС”,бр.44/2014,
14/2015,54/2015,96/2015–др.Закони62/2017).

30Видети: Информатор о раду Министарства културе и информисања
2016,Информаторорадуминистарствакултуреиинформисања2017,
ИнформаторорадуМинистарствокултуреиинформисања2018.http://
www.kultura.gov.rs/lat/dokumenti/informatororadu(приступљено15.07.
2018)
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крозмоделмеђуресорнесарадње.Ипак,онавећдужиниз
година се не успоставља, ни у експлицитном, нити у им
плицитномоблику.Отоменајбољеговореакционипланови
поменутихминистарстава–привреде,културеинаукеси
стематизованиупрограмимарадаВладе.31Изњихсеочи
тавајудубокоукорењенесекторскеполитикеразвојапреду
зетништва,наукеикултуре.Овакавстратешкиоквируклапа
сесагенералномразвојномпарадигмомкојасепропагира.
Атоједаутрцизаостваривањемштобржегекономскогра
ста,напредакнатомпољудолазиискључивоодпривлачења
странихдиректнихинвестиција,доксенакултуругледакао
на друштвену надоградњу и инструмент изградње нацио
налногидентитета.Тозапоследицуимадасунапориизвр
шневластимноговишеусмеренинастварањепривредног
амбијентакојеможепривућистранеинвестиције,неголина
развојудомаћегпредузетништва(посебнооногкојесетеме
љинаразноликимкутурнимизразима).Утаквојразвојној
филозофијипредузетништвосепосматракао„другоразред
на“област,којасенаслањанаприлике„прворазредне”при
вреде коју креирају велика домаћа и страна предузећа.32У
областикултуремерамаекономскеполитикеподржавајусе
углавномкрупниинвестиционипројекти,каоштосуониза
производњуаудиовизуелнихдела,којепретежнореализу
јустранепродукције,иливеликикомерцијалнифестивали,
попутЕxi ta.Например,уоквирупрограмааудиовизуелних
подстицајакојиспроводиМинистарствопривредеод2015.
администрираФилмскицентар,овегодинепредвиђенјебу
џетод800милионадинара,докјебуџетзаподршкусавре
меномстваралаштвуинезависнимкултурнимпродукцијама
603милионадинара,штодовољноговориотренутномзна
чајукојидржаваполаженаконцентрацијукрупногкапитала
усферикултуре.

Ста ње пред у зет ни штва у кул ту ри у Ср би ји и 
пре по ру ке за уна пре ђе ње кул тур не по ли ти ке

УСрбијијеу2016.билооко9.771културнихпредузетни
ка(око3500уметникаикултурнихрадникакојисамостал
нообављајуделатностукултурии6271регистрованихса
мосталнихпредузетникаукултури).Од2010. годинеброј
предузетникасеповећавапопросечнојстопирастаодоко

31Видети: План рада Владе за 2016. http://www.gs.gov.rs/doc/plan_rada_
vlade2016.pdf ПланрадаВладе2017.http://www.gs.gov.rs/doc/plan_ra
da_vlade_2017.pdfПланрадаВладе2018.http://www.gs.gov.rs/doc/plan_
rada_vlade_2018.pd(приступ,01.06.2018).

32Видетидетаљније:Ceves(2014)Pred u zet niš tvo u Sr bi ji: nu žda ili pri li ka?,
Beograd:Ceves,str.7.
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9,2%годишњеибележипросечнугодишњустопурастаза
посленостиод11,3%.Кодсамосталнихуметникаевиденти
ранјепорастњиховогбројаоддоношењаЗаконаокултури
(2009), алиније квантификован.33Секторскаконцентраци
јапредузетништваизраженајеуобластикинематографије,
медијскојделатностиидизајну.

Табела1Изабрниекономскипоказатељиразвоја
предузетништваукултури2010–2016.34;Извор:обрачунауторана
основуподатакаПривреднекомореСрбијеиАПР2010–2016.

Карактеристика предузетничког сектора у култури је про
јектни модел организовања, флексибилини облици рада и
различитаразвијеностланацавредностиунутарразнород
нихделатности.Тако,например,флексибилниоблицизапо
шљавањаукултуриимајуудеооко14%,уодносунапросек
привредеод11%;међупредузетницимаукултуриуглавном
сепојављујумладиљудистароснегрупе2544годинаиони
чинедоминатанконтигентраднеснагеуовојобласти;по
ловинараднеснагејесависокимобразовањем,докјезане
марљиво учешће неквалификоване и нискоквалификоване
раднеснаге.35

33Димитријевић,М. (23. 12. 2012)Порастброја самосталнихуметника,
Политика23.12.2012.http://www.politika.rs/sr/clanak/244010/Porastbro
jasamostalnihumetnika,приступљено10.06.2018.

34Предузетнициукултуриобухватајурегистрованепредузетникеусле
дећимобластима:културнонаслеђе,извођачкеделатности,уметничко
стваралаштво,издаваштво,штампаимедији,кинематографија,музичко
стваралаштвоипродукција,дизајн,архитектура.Видетивишеокласи
фикацији:Mikić,H.Culturalentrepreneurshipandruraldevelopment:case
studyofPirot,Serbia,in:En tre pre ne ur ship in Cul tu re and Cre a ti ve In du stri
es: per spec ti ves from Com pa ni es and Re gi ons,eds.Innerhofer,E.,Pechlaner,
H.andBorin,E.(2018),Springer,pp.245263.

35Видетивише:Mikić,H.(2016)Eko nom ske pret po stav ke i mo gu ći raz voj ni 
efek ti kre a tiv nog sek to ra na ci o nal ne pri vre de,Beograd:Ekonomskifakultet
(doktorskadisertacija).

Године Број 
предузетника

Број 
запослених

Удео у укупном 
броју 

предузетника (%)

Удео 
предузетника у 
укупном броју 
запослених у 
култури (%)

2010. 4050 4275 2,06 14,85

2011. 4150 4350 2,15 15,20

2012. 4200 4480 2,30 16,01

2013. 4250 4580 2,56 16,50

2014. 4770 5157 2,67 17,72

2015. 5389 5586 2,63 17,76

2016. 6271 6599 2,71 20,87
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Поједине области културног предузетништва нису разви
јене,нарочитоудоменукултурноуметничкихактивности.
Неформалназапосленостјенанискомнивоууделатности
ма које имају дужу традицију предузетничких подухвата
попутиздаваштва,кинематографије,медија...заразликуод
онихобластикојесупосталепредметпредузетничкихини
цијативау скорије време (нпр. уметничке активности) где
јестопанеформалнезапосленоститрећаповисиниунаци
оналнојекономијииизноси18%просечногодишње.36Ови
резултатинисуизненађујући,јерсупилотстудијепредузет
ништваукултуриуПиротуиКикиндипоказаледасепред
узетничкеиницијативерађајуунеформалнојсфери,прете
жно као хоби или допунско занимање. Због неизвесности
којавладанатржиштукултурнихпроизводаиуслугаувези
сањиховимпласманом,каоивисокихтрошковазазапочи
њање предузетничких подухвата, већина актера предузет
ништвомсебавикаохобијем,потомсеудружујуу задру
геилиудружења,атекнаконпостизањаодређенестабил
ностииодрживостипословањаодлучује заиндивидуално
предузетништво.37

Значајнесуиразликеизмеђупредузетништваукултурико
јесеодвијауурбанимируралнимсрединама.Уурбаним
срединама,предузетништвоукултуриједеовећихпослова
укултурномтуризму,кинематографији,медијима,идругим
сроднимделатностима.Уруралнимсрединамапредузетни
штвомукултурипримарносебавежене,ионоједеопроце
сањиховогекономскогоснаживањаисоцијалнеинтеграци
је.Веомачестоонојеповезаносалокалнимкултурнимна
слеђемиинтегрисаноупословеруралногтуризма.38Пове
заностпредузетникаукултурисаидентитескимобележјима
срединаукојимаживеирадејеврлоизражена.Уобичајено,
налокалномнивоупредузетнициукултуриинспирисанису
главнимсимболичкимиидентитетскимобележјимасвојих

36Видетивише:Mikić,H.(2016)Eko nom ske pret po stav ke i mo gu ći raz voj ni 
efek ti kre a tiv nog sek to ra na ci o nal ne pri vre de,Beograd:Ekonomskifakultet
(doktorskadisertacija),str.148159.

37Детаљније видети истраживања:Mikić,H. (2018) нав. дело, стр. 245
263;Mikić,H.andRadonjićŽivkov,Е.Widersocioeconomicbenefitsof
culturalheritage:casestudyofSu va ča inKikinda, in:Po wer of He ri ta ge: 
So ci o –E co no mic Exam ples from Cen tral Eu ro pe,eds.SanetraSyeliga,J.and
Jagodyinska,K.(2017а.),Krakow:InternationalCulturalCenter.

38Например,истраживањеуПиротупоказалоједадомаћинствакојасе
баверуралнимтуризмом,каодопунскомделатношћубавесенекимви
домкултурногпредузетнишва.Видетивише:Mikić,H. (2015)Agen da 
raz vo ja kul tur nih i kre a tiv nih in du stri ja,Beograd:Grupazakreativnuekono
miju. https://issuu.com/kreativnaekonomija/docs/kreativne_industrije_pirot,
приступљено10.07.2018.
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општина и градова, било у виду боја, материјала, стили
зованихпредметаилитемаизлокалнеисторијеисл.

Насупрот доприносу које предузетништво у култури даје
културномразвоју,предузетнициукултуриуглавномсуна
маргинама јавних политика, најчешће услед чињенице да
сеоњиховомзначајупросуђујенаосновуњиховевеличи
не.Напољукултуре,тоствараклимудајепредузетништво
у културидругоразредно, допунска категорија јавном сек
торуукултури,уодносунапрворазредненосиоцекултур
ногразвоја–јавнеустанове.Међутим,унекимсрединама
предузетнициукултури (каоицивилнисектор)суглавни
носиоцикултурногживотаињеннајвиталнијидео.

Финансирање предузетника у култури највећим делом је
ослоњенонадваизвора: тржиштеинеформалнеинвести
торе(позајмицепријатељаирођака).Пилотстудијеопред
узетништвуукултуриуПиротуиКикиндипоказалесуда
тржишниприходичинеупросеку7585%остваренихпри
хода предузетника у току године.39 Због тога је развој тр
жиштаукултуриодпресудногзначајазањиховопстанак.
Негативнепословне околности каошто суположај на тр
жишту,малатражњазанекимуслугамаипроизводима,ви
соки порези и доприноси, недостатак финансија, нетран
спарентниусловидодељивањајавнихсредставаисличноу
највећембројуслучајевасуразлогпрестанкабављењапред
узетничкимподухватом.Укаснијимфазамаживотногци
клусапредузетништваукултури,појављујусепроблемиу
везисазрелошћупроизвода/услуге,високфинансијскири
зиккојипратииновацијеинизакстепенекстернализације
пословања.

Неповољнепословнеоколностикојимасуизложенипред
узетнициукултуричестосурезултатињиховогнедефини
саногстатусакоји„лебди”измеђунадлежностипривредеи
културе,описанимнапочеткуовограда.Такоседешавада
су економске слободе у култури правно нормиране, али у
пракситешкооствариве.

Да би се економске слободе унапредиле и постигао виши
ниво демократичности културног система, требало би са
декларативног нивоа зајамчених економских права пред
узетника у култури и самосталних уметника много више
деловати на пољу практичних политика. Дуална природа

39Подацисеодносенапросечнегодишњеуделеразличитихизворапри
хода културних предузетника уПироту иКикинди.Истраживањем је
билообухваћено198предузетникауПиротуи127предузетникауКи
кинди(градскаисеоскаподручја).Истраживањејеспроведноупериоду
2015–2017.годинапутеманкете.
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предузетништва у култури, као носиоца културних вред
ностииразноликостикултурнихизраза,алииекономских
активности,захтевапажљивоосмишљенеинструментеме
ђуресорнесарадњекојебитребалодаиницираМинистар
ствокултуре.Овиинструментисеморајукреиратиувише
различитих,алимеђусобноповезанихправацаделовања.

Удоменувла да ви не пра ванеопходнојеуспоставитирегу
латорноокружењезаразвојпредузетништваукултуриува
жавајућињеговудуалнуприроду(културнуиекономску)и
специфичностиупогледузаштитеиунапређењаразнолико
стикултурнихизраза.ВажнојеистаћидаЗаконокултурине
пратесекторскизакониуспецифичнимкултурнимобласти
ма,азанекеобласти(нпр.културнонаслеђе)законодавство
јестаровишеод20година, сапревазиђенимрешењимаи
механизмимарада.Подзаконскиактииздругихобласти(ту
ризам,руралниразвој,привреда,предузетништво,социјал
напитањаисл.)морајубитикултурносензибилни,идифе
ренциранипремакултурнимделатностима,алиикарактеру
средина у којима предузетници делују (рурална – урбана
подручја).

По ве ћа ње ре гу ла тор не ефи ка сно сти подразумевало би
уклањање административних и економских баријера за
предузетнике у култури, као и стварање финансијских и
нефинансијских програма за покретање предузетничких
иницијатива у култури, али и реформу институционалних
механизама за њихову имплементацију. Досадашња прак
сапоказалаједајерадМинистарствакултуреиинформи
сањанаразвојупредузетништваукултуринеадекватан,те
битребалоревидиратињеговуулогуинадлежностиуовој
областинанивоусистемаизвршневласти.Промишљањао
неопходнимпроменамамоглабибитиусмеренаиуправцу
формирањаАгенције за развој предузетништва у култури
икреативниминдустријамакојабинапринципимајавног,
цивилногиприватногпартнерствабилацентралнотелоза
планирањеиспровођењеполитикеразвојакултурногпред
узетништваикоординацијусадругимдржавниморганима.

Уна пре ђе ње тр жи шне отво ре но сти и од ме ре ни др жав
ни ин тер вен ци о ни зам представљајунајважније области за
унапређењеекономскихслободаиразвојпредузетништвау
култури.Усавременимјавнимполитикамаодрживофинан
сирањекултуреистимулативнапорескаполитикакључни
су инструменти у развоју предузетништва у култури. Ре
формеуовојобластипотребноједасетемељенаследећим
принципима: транспарентности механизама финансирања
културе,његовојправичностииодрживостимоделафинан
сирањакултуре.Посебнупажњутребапосветитикреирању
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порескогокружењакоје је стимулативно заразвој култур
ногпредузетништва,каоисмањењунеизвесностиинетра
спарентностикојепроизводисадашњисистемопорезивања
предузетникаукултури.Порескеолакшицезапредузетнике
уруралнимподручјима,приватно јавнапартнерстваипо
рескиподстицаји замладепредузетникенапочетку кари
јеретребалобидабудутакођесаставнидеопакетамераза
унапређење тржишне отворености и унапређење слободе
предузетништва.

За кљу чак 

Економскеслободеукултуриоличенекроздинамикуиобим
предузетничкихиницијативаједансуодважнихпринципа
демократизацијекултурногпростораињеговеотворености
заукључивањеактераизприватног,јавногицивилногсек
тора.Остваривање економских слобода и побољшањема
теријалног положаја уметника и креативаца, предуслови
суунапређењаразноликостикултурнихизразаиодрживог
културногразвоја.Ипак,честосуекономскеслободеукул
туридекларативногкарактераитешкоостваривеупракси.
Наиме, изостанакмеђусекторске сарадње, ствара климу у
којој је предузетништво у култури другоразредно, виђено
каодопунскакатегоријајавномсектору,насупроттомешто
суунекимсрединамапредузетничкоицивилноделовањеу
културиглавниносиоцикултурногживота.Дабисееконом
скеслободеунапредилеикреиралипогодниусловизараз
војпредузетништваукултури,неопходно јекоднасспро
водитиконтинуиранапобољшањанапољукултурнеполи
тике.Она треба да обухвате: уна пре ђе ње вла да ви не пра ва 
крозкреирањерегулаторногокружењакојејенаклоњенои
стимулативнозаразвојпредузетништваукултури,по ве ћа
ње ре гу ла тор не ефи ка сно сти крозуклањањеадминистра
тивнихифинансијскихбаријеразаразвојпредузетништва,
уна пре ђе ње тр жи шне отво ре но сти и од ме ре ни др жав ни 
ин тер вен ци о ни зам крозстарањестимулативногиодрживог
финанијскогипорескогоквиразаразвојпредузетништвау
култури,нарочитоуруралнимподручјима.

ЛИТЕРАТУРА:
Aageson,T.H.Culturalentrepreneurs:producingculturalvalueand
wealth,in:The Cul tu ral Eco nomy,eds.Anheier,H.K.,Isar,Y.R.and
Paul,A.(2008),LosAngeles:SAGE,pp.93107.

Bajec,М.etal.(1981)Ju go sla vi ja 1941–1981,Beograd:Eksport
Pres.



249

ХРИСТИНА МИКИЋ

Baletić,Z.iBudak,J.(2007)Indeksiekonomskihslobodakaomjerila
institucionalnekonvergencijeHrvatskepremaEU,Eko nom ski  
pre gled,58(12),str.804825.

Blaug,M.andTowse,R.Culturalentrepreneurship,in:A hand bo ok of 
cul tu ral eco no mics,ed.Towse,R.(2011),EdwardElgarPublishing,
pp.153157.

Ceves(2014)Pred u zet niš tvo u Sr bi ji: nu žda ili pri li ka?,Beograd:
Ceves.

Cohen,B.аndCooter,R.(2015)TheNewEconomicFreedom,23 
Sup. Ct. Econ. Rev.59.

Dimaggio,P.(1982)Culturalentrepreneurshipinnineteenthcentury
Boston:thecreationofanorganizationalbaseforhighculturein
America,Me dia, Cul tu re & So ci ety4(1),pp.3350.

Димитријевић,М.(2012)Порастбројасамосталнихуметника,
По ли ти ка23.12.2012.http://www.politika.rs/sr/clanak/244010/
Porastbrojasamostalnihumetnika,приступљено10.06.2018.

Ellmeier,A.(2003)Culturalentrepreneurialism:onthechangingrela
tionshipbetweenthearts,cultureandemployment,In ter na ti o nal  
Jo ur nal of Cul tu ral Po licy9(1),pp.3–16.

Farr,W.K.,LordR.A.andWofenbarger,J.L.(1998)Economicfree
dom,politicalfreedomandeconomicwellbeing:Acausalityanalysis, 
Ca to Jo ur nal, 18(2),pp.247262.

Fridman,M.(1962)Ca pi ta li sam and fre e dom,Chicago:The
UniversityofChiagoPress.

Friedman,M.andFriedman,R.(1980)Free to Cho o se: A Per so nal 
Sta te ment,Harcourt.

Haan,J.andSiermann,CL.J.(1998)Furtherevidenceontherelation
shipbetweeneconomicfreedomandeconomicgrowth,Pu blic Cho i ce
95,pp.363380.

Haan,J.andSturm,J.E.(2000)Ontherelationshipbetweenecono
micfreedomandeconomicgrowth,Eu ro pean Jo ur nal of Po li ti cal 
Eco nomy,Vol.16.Issue2,pp.215241.

Hagoort,G.,Thomassen,A.andKooyman,R.(eds.)(2012)Pi o ne e
ring minds wor ldwi de: On the en tre pre ne u rial prin ci ples of the  
cul tu ral and cre a ti ve in du stri es,EburonUitgeverijBV.

Hausmann,A.(2010)Germanartistsbetweenbohemianidealismand
entrepreneurialdynamics:Reflectionsonculturalentrepreneurship
andtheneedforstartupmanagement,In ter na ti o nal Jo ur nal of Arts 
Ma na ge ment,12(2),pp.1729.

HayekF.(1998)Po re dak slo bo de,NoviSad:Globalbook.

Heckelman,J.C.(2000)Economicfreedomandeconomicgrowth:A
shortruncausalinvestigation,Jo ur nal of Ap plied Eco no mics,3(1),
pp.7191.



250

ХРИСТИНА МИКИЋ

Mikić,H.(2015)Agen da raz vo ja kul tur nih i kre a tiv nih in du stri ja,
Beograd:Grupazakreativnuekonomijuhttps://issuu.com/kreativnae
konomija/docs/kreativne_industrije_pirot

Mikić,H.(2016)Eko nom ske pret po stav ke i mo gu ći raz voj ni efek ti 
kre a tiv nog sek to ra na ci o nal ne pri vre de,Beograd:Ekonomskifakultet
(doktorskadisertacija).

Mikić,H.(2017)Kre a tiv no pred u zet niš tvo: te o ri ja i prak sa,Beograd:
Fondacijazakreativnuekonomiju.

Mikić,H.andRadonjićŽivkov,Е.Widersocioeconomicbenefits
ofculturalheritage:casestudyofSu va čainKikinda,in:Po wer of 
He ri ta ge: So ci o –E co no mic Exam ples from Cen tral Eu ro pe,eds.Sa
netraSyeliga,J.andJagodyinska,K.(2017а.),Krakow:International
CulturalCenter.

Mikić,H.Culturalentrepreneurshipandruraldevelopment:casestudy
ofPirot,Serbia,in:En tre pre ne ur ship in Cul tu re and Cre a ti ve In du
stri es:per spec ti ves from Com pa ni es and Re gi ons,eds.,Innerhofer,E.,
Pechlaner,H.andBorin,E.(2018),Springer,pp.245263.

Mikić,H.(2018а.)ArtMarketinWesternBalkan,Taf ter Jo ur nal No.
101.https://www.tafterjournal.it/2018/07/15/artmarketinwestern
balkan2/(приступњено15.07.2018).

Mises,L.V.(1960)TheEconomicFoundationsofFreedom,Es says 
on Li berty VolumeVII, NewYork:TheFoundationforEconomic
Education,IrvingtononHudson.

Smit,A.(1970) Is tra ži va nje pri ro de i uzro ka bo gad stva na ro da,
Beograd:Kultura.

Wipo(2012)Wi po stu di es on the eco no mic con tri bu tion of the 
copyright in du stri es,Geneve:Wipo.

Ђукић,В.(2010)Др жа ва и кул ту ра,Београд:Факултетдрамских
уметности.

Законокултури„СлужбенигласникРС”,бр.72/2009,13/2016и
30/2016–испр.

Законоличномраду,Слу жбе ни гла сник СРСбр.54/89.

Закономинистарствима„СлужбенигласникРС”,бр.44/2014,
14/2015,54/2015,96/2015–др.Закони62/2017.

Закономинистарствима„СлужбенигласникРС”,бр.44/2014,
14/2015,54/2015,96/2015–др.Закони62/2017.

Законопредузећима,Слу жбе ни гла сник СФРЈбр.77/88.

Законоудруженомраду,Слу жбе ни гла сник СФРЈбр.53/1976.

ИнформаторорадуМинистарствакултуреиинформисања2016
http://www.kultura.gov.rs/lat/dokumenti/informatororadu(присту
пљено15.07.2018)



251

ХРИСТИНА МИКИЋ

Информаторорадуминистарствакултуреиинформисања2017
http://www.kultura.gov.rs/lat/dokumenti/informatororadu(присту
пљено15.07.2018)

ИнформаторорадуМинистарствокултуреиинформисања2018.
http://www.kultura.gov.rs/lat/dokumenti/informatororadu(присту
пљено15.07.2018)

ПланрадаВладе2017.http://www.gs.gov.rs/doc/plan_rada_vla
de_2017.pdf(приступ,01.06.2018).

ПланрадаВладе2018.http://www.gs.gov.rs/doc/plan_rada_vla
de_2018.pd(приступ,01.06.2018).

ПланрадаВладеза2016.http://www.gs.gov.rs/doc/plan_rada_vla
de_2016.pdf(приступ,01.06.2018).

СаопштењеНационалногсаветазакултуруповодомугрожава
њаграђанскихправасамосталнихуметника,15.децембар2016.
http://www.nsk.gov.rs/aktuelno.php(приступњено01.06.2018).

УставРепубликеСрбије,Слу жбе ни гла сник РСбр.1/1990.

УставРепубликеСрбије,Слу жбе ни гла сник РСбр.98/2006.

HristinaMikić
CreativeEconomyGroup,Belgrade

ECONOMICFREEDOMAND
ENTERPRENEURSHIPINCULTURE

Abstract

The paper deals with analysis of economic freedom and cultural
entrepreneurship inSerbia,asoneof theprinciplesofdemocracy. In
thefirstpart,terminologyofeconomicfreedomandentrepreneurship
in culture is explained from the perspective of culture in relation to
democracy.Thepaperalsogivescontextualizationofthosephenomena
atthelevelofpublicpolicies.Inthesecondpartofthepaper,historical
analysis of institutional framework for development of cultural
entrepreneurship is presented.Also, the achieved level of economic
freedom in the field of culture is assessed.At the end of the paper,
culturalpolicyrecommendationsatthenationallevelareidentified.
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policy, Serbia


