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Сажетак: На пу ту раз во ја де мо кра ти је у Ср би ји по сле 2000. го
ди не стра те шко пла ни ра ње пред ста вља кључ ни ин стру мент за 
пре о бли ко ва ње кул тур не по ли ти ке. За сно ва но на ме то ду су срет
ног пла ни ра ња при ме њи ва но је у са мо у прав ном си сте му не ка да
шње СФРЈ, да би се с по чет ком тран зи ци је уво ди ло као пот пу на 
но ви на. За то се при ме на ду го ро чног пла ни ра ња мо же са гле да ти 
као но виста ри иза зов за све ни вое упра вља ња у Ср би ји. У ра ду се 
да је пре глед ини ци ја ти ва ло кал ног пла ни ра ња у кул ту ри у пе ри о
ду 2000–2018. го ди не, ана ли зи ра нор ма тив ни кон текст за ње го ву 
при ме ну и ука зу је на ва жност ус по ста вља ња вер ти кал не и хо ри
зон тал не са рад ње у пла ни ра њу кул тур ног раз во ја. Де сет го ди на 
од по чет ка тран зи ци је на сна зи је био За кон о де лат но сти ма од 
оп штег ин те ре са у обла сти кул ту ре (1992) ко ји је био у ко ли зи ји 
с по ве ћа њем ау то но ми је ло кал них вла сти и про це си ма де мо кра
ти за ци је и де цен тра ли за ци је у Ср би ји по сле 2000. го ди не. Ова не
ком па ти бил ност као и из о ста нак на ци о нал не стра те ги је раз во ја 
кул ту ре од ра зи ла се и на (не)за сту пље ност стра те шких пла но ва 
у кул ту ри на ло кал ном ни воу.

Кључне речи: стра те шко пла ни ра ње, кул тур на по ли ти ка, 
локална са мо у пра ва, Ср би ја, де мо крат ска тран зи ци ја
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Увод

Процесидецентрализацијеу90тимгодинама20.векапо
стали су норма у развијеним државама. Принцип супси
дијарности (prin ci ple of sub si di a rity), на коме се децентра
лизација заснива1, даје важну улогу локалној самоуправи.
Претпоставкаједанижинивоивластимогуостваритичвр
шћу везу са грађанима од централног нивоа власти, што
доприносиефикасномиефективномуправљању.

Планирањеукултури (енгл.cul tu ral plan ning) севидикао
инструментузпомоћкогакултураиуметностмогудадају
свој допринос социоекономском развоју локалних среди
на,адекватномкоришћењулокалнихресурса,атимеиве
ћојповољностизаживотуњима.Уразвијенимдржавама
сеу90тимгодинама20.векаинтензивираинтересовањеза
планирањеукултуриналокалномнивоу.Иаконијенужно
законска обавеза, његова примена представља пожељност
којунаразличитеначинеподстичуцентрални/вишинивои
власти.Аустралијскисавет(Au stra lian Co un cil)јеиницирао
постављањетемепланирањаукултуринајавнуагенду,да
би потом, држава заједно са локалним властима преузела
одговорностзаиницирањестратешкогпланирањаукулту
риипраћењеимплементацијепланова2.Уциљу„модерни
зације“локалнихуправа,уВеликојБританијијеОдељење
закултуру,медијеиспорт(De part ment of Cul tu re, Me dia, and 
Sport – DCMS)1999.годинепрепоручилодонoшењекултур
нихстратегијалокалнимвластимаиобезбедилоимводичза
израдулокалнихкултурнихстратегија„Стварањемогућно
сти”(Cre a ting Op por tu ni ti es – Gu i dan ce for Lo cal Aut ho ri ti es 
in En gland on Lo cal Cul tu ral Stra te gi es,2000).Овепрепоруке
суподстаклелокалневластидаусвојеплановестратешког
развојауслугаукултури.3

Узаговарањузначајакултуреипланирањаукултуритоком
90ихгодина20.веказначајандоприносдалесуиасоција
цијелокалнихвласти,попутАсоцијацијеградоваТасманије
(Mu ni ci pal As so ci a tion of Ta sma nia)иАсоцијацијелокалних
управа ЈужнеАустралије (Lo cal Go vern ment As so ci a tion of 

1 ОвајпринципјенајпрепромовисалаЕвроп ска по ве ља о ло кал ној са мо
упра ви(1985)уставу3члана4.

2 Stevenson,D.(2005)CulturalPlanninginAustralia:TextsandContexts,The 
Jo ur nal of Arts Ma na ge ment, Law, and So ci etyVol.35,No.1,pp.40.

3 Усвајање стратегија постала је део оквира евалуације учинка (енгл.
per for man ce re vi ew)локалнихвласти.Видети:Gilmore,A.(2004)Local
CulturalStrategies,A Stra te gic Re vi ew Cul tu ral TrendsVol.13(3),No.51,
September2004,pp.332.
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So uth Au stra lia).4После2000.годиненатомпољујеактив
наМрежазакултурниразвој(Cul tu ral De ve lop ment Net work)
иод2013.годинеНационалнифорумзакултурулокалних
власти(Na ti o nal Lo cal Go vern ment Cul tu ral Fo rum).Мрежа
закултурниразвој је запредставникелокалнихсамоупра
вакреиралаводич„Оквирзапланирањекултурногразвоја”
(The Fra me work for Cul tu ral De ve lop ment Plan ning)намењен
професионалцимаизлокалнихсамоуправаширомАустра
лије, а истовремено ради и на едукацији локалних власти
за локално културно планирање.Посебан допринос у ме
ђународним оквирима пружила је асоцијација Уједињени
градовиилокалнеуправе (Uni ted Ci ti es and Lo cal Go vern
ments – UCLG)усвајањемАгенде 21 за кул ту ру.Овајдоку
менткултуридајецентралнуулогуприликомпланирањаи
уразвојулокалнихзаједницауопште.Креирањелокалних
културнихстратегијаједанјеодчетириосновнаалата(енгл.
to ols)Аген де 21 за кул ту ру.Ускладустимлокалнимвла
стимасепрепоручујеадекватанмоделзауправљањекулту
ромиподстичеихдаизраденацртесопственеагенде21за
културу.

Управојепостојањекључнихдокуменатајавнихполитикаи
развојногпланирањаналокалномнивоупремаИндексудо
бреуправеиндикатородговорногуправљањаразвојемсваке
локалнезаједнице.5

Те о риј ски кон текст

Јавнепрактичнеполитикетребадаодговоренареалнепо
требеилипроблемекојипостојеуодређенојзаједници,да
будуоријентисанекациљевимаидасереализујупутемни
заповезанихактивности,збогчегасеосвакојјавнојпрак
тичној политици размишља у терминима „приступ” или
„стратегија”.6Потребно је имати у виду да се јавна прак
тична политика тиче избора разлога за (не)предузимање

4 Управоподутицајемовихиницијатива,Аустралијскисаветје90ихго
дина20.векаформираоформалностратешкопартнерствосаАсоција
цијомаустралијскихлокалнихвластииокруга(Au stra lian Lo cal Go vern
ment and Shi res As so ci a tion)снамеромдасекултурнопланирањеуведе
свудаидасеразвијеоквирзадефинисањењеговихосновнихпринципа
иприоритета.Stevenson,D.нав.дело,стр.39.

5 Indeksdobreupravenalokalnomnivou,SKGO,http://www.skgo.org/stora
ge/app/uploads/public/152/507/732/1525077323_Brosura.pdf. Приступље
но01.08.2018.

6 Jang,О.iKvin,L.(2002)Pi sa nje de lo tvor nih pred lo ga za jav nu prak tič nu 
po li ti ku: Vo dič za sa vet ni ke za prak tič nu po lit ku u ze mlja ma Sred nje i Is toč ne 
Evro pe,Beograd:Beogradskaotvorenaškola,str.6.
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акције/а,избораинструмената,иначинанакојићесеодго
воритинаисходенаправљенихизбора.7

КонцептТериторијалноконцептуализованекултурнеполи
тике(Ter ri tory dri ven cul tu ral po licy)подразумевадапрогра
ми и активности буду равномерно успостављени на целој
територијидржавеизасвеграђанекојинањојживе.Овај
концептнаглашаватериторијуиграђанство,приликомпла
нирања користи се чињеницама и постојећим истражива
њима, заснива на анализи ситуације и потребама грађана,
негује инклузиван приступ, признаје различите културне
моделе(друштвени,генерацијски,елитистички,популарни
итрадиционални)иправоприступакултуриводећирачуна
оквалитетуживотаграђана.8Можесеодноситинаразли
чите административно уређене територије, попут држава,
региона,покрајина,градоваиопштина.9

Један од кључних инструмената културне политике јесте
планирање развоја10, односно стратешко планирање11. По
природиделовањаприпадагрупинормативноорганизаци
оних, а по смеру, подстицајних, демократских инструме
натакултурнеполитике.12Коришћењеинструменатазахте
ваменаџерсказнања,вештинеиспособности13,собзиром
на то да је менаџменту и културној политици управљање
заједничкиименитељ14.

У теорији менаџмента, неизоставан део сваког процеса
управљањајестепланирање.Оносе,унајкраћем,дефини
шекаоодлучивањеотомештаћебитиурађено15уодређе
номроку (краткорочно,средњoрочно,дугорочно).Погото
во се истиче значај дугорочног планирања.У стратешком
менаџменту, као посебној врсти дугорочног планирања,

7 Kangas,A. andVestheim, G. (2010) Institutionalism, cultural institutions
andculturalpolicyintheNordicCountries,The Nor dic Jo ur nal of Cul tu ral 
Policyvol.13:2,pp.275.

8 DragićevićŠešić,M.SharedPolicies:TheFutureofCulturalDevelopment.
NewModelsofPartnershipBetweenthePublic,PrivateandCivilsectors,in: 
Dyna mics of Com mu ni ca tion: New Ways and New Ac tors,еd.Cvjetičanin,B.
(2006),Zagreb:InstituteforInternationalRelations,p.104.

9 Ђукић,В.(2012)Др жа ва и кул ту ра: сту ди је са вре ме не кул тур не по ли
ти ке,Београд:Факултетдрамскихуметности–Институтзапозориште,
филм,радиоителевизију,стр.64.

10DragićevićŠešić,M. iStojković,B. (2007)Kul tu ra, me nadž ment, ani ma
cija, mar ke ting,Beograd:Clio,str.48.

11Ђукић,В.нав.дело,стр.18.
12DragićevićŠešić,M.iStojković,B.нав.дело,стр.48.
13Ђукић,В.нав,дело,стр.171.
14Исто,стр.43.
15Berns,DŽ.V.(2009)Me nadž ment i umet nost,Beograd:Clio,str.35.
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дефинисање циљева и стратегија за њихово остваривање
јесу кључни. Стратешки менаџмент представља „процес
пројектовањажељенебудућностииидентификовањеначи
надасежељеностањедостигне”.16Затојенеопходнопо
ставитициљевекојиусмеравајуплановеиодлуке,апотом
помажудасенапредакпроцени.17Пројектовањебудућности
подразумева израду стратешкихпланова,њихову реализа
цијуиевалуацијукојасевршинапочеткуинакрајусваког
стратешкогциклуса.Напочеткусепроцењујеситуацијана
основукојесепланира,анакрајусепроцењујеуспешност
реализацијеплана,алииефикасностииефективностикул
турнеполитике.Свакинареднициклуспланирањазаснован
је на резултатима евалуације претходног, који обезбеђује
чињенице, тако да евалуација стратешком планирању да
јесвојствоспиралногпроцеса.18Другимречима,резултати
истраживања постају једна од кључних улазних величина
занареднициклусстратешкогпланирањачимесекултур
наполитикачињеничноутемељује.Применомстратешког
планаодлучивањесеослобођапроизвољностииомогућава
дабудедоследно.

Могућност укључивања најширих слојева становништва,
каокорисникапрактичнеполитике,уразличитефазепро
цесастратешкогпланирања,чинистратешкопланирањеде
мократскиминструментомкултурнеполитике.Партиципа
тиванприступкаоколективанприступрешавањупроблема
дајеуслугамаисвакојјавнојпрактичнојполитицилегитим
ноступраво збогузимањауобзирмишљењањиховихко
рисника(„чијисегласчестонечује,иличијесемишљење
реткотражи”),чимесеуодлучивањеуносеперспективеи
приоритетиразличитихљуди.19Збогтогајеиизвесниједа
ћесвакапрактичнаполитикабитиуспешнијаупракси.

УнекадашњојСФРЈпостојаојесистемпланирањадугороч
ногдруштвеногразвоја, уведен1974. године. Заснованна
методу„сусретногпланирања”примењиванјеповертикал
номихоризонталномпринципудабисепланови(кратко
рочни,средњорочниидугорочни)„одозго”сусрелисапла
новима„одоздо”радиусклађивањаинтересакаконаистом
нивоууправљања,аразличитогтипа,такоинаразличитим

16Jovanović, P. (2007) Stra te gij ski me nadž ment, Beograd: Visoka škola za
projektnimenadžment,str.14.

17Stoner,A. F. Dž., Friman, E. R. i Gilbert, R. D. Jr. (2002)Me nadž ment,
Beograd:Želnid,str.240.

18DragićevićŠešić,M.iDragojević,S.(2005)Me nadž ment umet no sti u tur
bulent nim okol no sti ma,Beograd:Clio,str.169.

19Baltina, L. i Merolla, A (2014) Pri ruč nik za par ti ci pa tiv no od lu či va nje,
Zagreb:Centarzaedukaciju,savjetovanjeiistraživanje,str.4.
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нивоима управљања (општина, покрајине, републике).20
Овај систем је давао право раднимљудима да одлучују у
оквиру самоуправних интересних заједница (СИЗова).
СИЗове у култури су чинила већа давалаца (запослени у
установамакултуреикултурнопросветнимзаједницама)и
већакорисникауслуга(публика,радниљуди).Организаци
јаСИЗовазаснованананачелуделегатскогпредстављања21
кореспондирасавременомпринципупартиципативности,а
њиховаовлашћењадаутврђујукултурнуполитикунараз
личитимнивоимауправљањаинадлежностиусвимфазама
управљања22децентрализацијиуодлучивању.Одлучивању
у СИЗовима претходи испитивање потреба, усклађивање
интереса,усаглашавањезахтевасамогућностима.23Према
Мајсторовићу, управо је најважнија фаза у раду СИЗова
припрема планова која представља „широко самоуправно
договарање и усаглашавање”.24 Удруживањем и повезива
њемСИЗова„омогућавасеостваривањенајнепосреднијих
интересаизадовољавањекултурнихпотребаонихкојиза
једницуоснивају,каоиостваривањејединственекултурне
политикеикултурногразвоја”.25

***

У државама које су се нашле у ситуацији транзиције од
социјалистичких ка демократски уређеним државама по
ставиласусебројнапитањавезаназаначиненакојећесе
транзицијаспровести.Једноодњихтицалосеулогекултур
не политике у овомпроцесу, у којојмери и помоћу којих
инструмената је транзицијумогуће извести,што је захте
валоразвијањестратешкевизијеиредефинисањепостоје
ћихвредности.26Каовеликадруштвенапромена,транзици
ја подразумева најразличитије промене, између осталог, у

20ĐukićDojčinović, V. (2003) Tran zi ci o ne kul tur ne po li ti ke – kon fu zi je i 
dileme,Beograd:ZadužbinaAndrejević,str.36.

21Majstorović,S.(1978)Kul tu ra i de mo kra ti ja,Beograd:Prosveta,str.180.
22Почевши од планирања и доношења програма развоја културе до из

радефинансијскихпланова,имплементације,расподелефинансијских
средстава,оснивањаинституцијакултуре,домониторингаиевалуације.
ĐukićDojčinović,V.нав.дело,стр.35.

23Majstorović,S,нав.дело,стр.185.
24Истo,стр.187.
25Ivanišević,M.(1991)Ne vo lje kul tu re: Druš tve noeko nom ski po lo žaj kul tu re 

u Ju go sla vi ji,Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,str.89.
26Şuteu,C.CulturalpolicyinSouthEastEurope–Culturalpoliciesintransi

tion:theissueofparticipationandthechallengeofdemocracy,in:The Arts, 
Po li tics and Chan ge – Par ti ci pa ti ve Cul tu ral Po licyma king in So uth East 
Eu ro pe,eds.Weedaetal.(2005),Amsterdam:Boekmanstudies,pp.2729.
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политичкомпонашању,веровањуивредностима.27Усмислу
Рокичеве(Rokeach)„концепцијепожељности”вредностисе
могупланиратиипрактичноимплементирати.28Новевред
ностиизстатусавредности–циљеваивредности–пројек
цијавременомтребадапређеустатусвредности–нормии
вредности–прописа,тј.изстањавизијеустањеобавезног
важења.29 Због тога социолози посебан значај дају плани
рањуутранзиционимприликамајерсенатајначинопре
дељујеправацкретањадруштва.

Уконтекстудемократскетранзиције,применаинструмента
стратешког планирања представља потенцијал да локалне
срединепланскитрансформишулокалнекултурнесистеме
ускладусасавременимпринципимакултурнихполитикаи
улогомкултуреудруштву.

Прак тич ни кон текст ло кал них кул тур них 
полити ка у Ср би ји по сле 2000. го ди не

Каоједнаодбившихсоцијалистичкихземаља,Србијајеод
октобарскихизбора2000.годинесуоченасаизазовимаде
мократскетранзиције.Насамомпочеткутранзиционогкре
тања, нова власт се определила за приступање Европској
унијиштопредстављаједанодосновнихстратешкихциље
ваРепубликеСрбијеутемељенуразличитимнормативним
документима(закониистратегије30).

За транзицију у домену културнеполитикепријемСрбије
уСаветЕвропебио јеподстицајан.ЗахваљујућитомеСр
бијасеукључујеупројекатЕва лу а ци је кул тур них по ли ти
ка Са ве та Евро пе уоквирукоганастајеЕкспертскиизве
штајокултурнојполитициуСрбији(2003).31Мишљењаи

27Према:Popović,M. iRanković,M. (1981)Te o ri je i pro ble mi druš tve nog 
raz vo ja,Beograd:BIGZ,стр.157.

28Према:Pantić,D.(2003)BudućnosttranzicijeuSrbijizavisnoodpromena
vrednosti,u:Pro me ne vred no sti i tran zi ci ja u Sr bi ji: po gled u bu duć nost,Be
ograd:Institutdruštvenihnauka–FriedrichEbertStiftung,str.14.

29Životić,M.(1969)Čo vek i vred no sti,Beograd:Prosveta,str.9.
30Примераради,усвојенјеНа ци о нал ни про грам за усва ја ње прав них те

ко ви на Европ ске уни је 2014–2018 (НПАА), као свеобухватни плански
докуменаткојисадржиактивностикојећепредузиматиорганидржавне
управеуциљуусклађивањадомаћегзаконодавствасазаконодавством
ЕУ.ЗваничанпроцесусклађивањасастандардимаинормамаЕвропске
унијеотпочео је2012. годинекада јеЕвропскисаветодобриоСрбији
статусземљекандидата.Преговориоприступањусузапочетипочетком
2014.године,аналитичкипрегледправнихтековинаЕУ(процесскри
нинга)завршенјеумарту2015.године,доксупрвапоглављаупрего
воримасаЕУотворенадецембра2015.године.

31Cul tu ral Po licy in Ser bia: Ex perts’ Re port, Eu ro pean Pro gram me of Na ti o
nal Cul tu ral Po licy Re vi ews,MOSAICPROJECT,CDCULT(2003)1B,12
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препорукеизнетеуовомизвештајузаснованисунаутисци
мачлановамеђународногекспертског тимакоје сустекли
токомпосетеСрбијикаоинаНационалномизвештајукоји
је претходне године приремилоМинистарство културе уз
помоћдомаћихексперата32.Једнаодпрепорукасеодносина
тодаМинистарствозакултурутребадасарађујесаградо
вимаиопштинамакакобиподстаклоконзистентнуистра
тешкуподршкукултуриналокалномнивоуидајепотребно
даподстичеградовеиопштинедаприпремесвојепрограме
развојакултурнеполитике,којибипредстављалиосновуза:
евалуацијуактивностииинфраструктуре;идентификацију
локалнихпотреба; утврђивањециљеваиприоритета; кон
султацијесграђанимаијавнурасправу.

КаоправнинаследникЈугославије,Србијајепреузеласпро
вођењевећпотврђенихмеђународнихдокумената,акаоса
мосталнадржаваратификовалаје,измеђуосталих,иЕвроп
ску по ве љу о ло кал ној са мо у пра ви2007.године,33причему
суратификацијомовеповељеобухваћене24одредбе(мини
мумје20),алинеионекључне–принципсупсидијарности,
ипринцип сразмерностиу вршењунадзоранадлокалном
самоуправомиодредбеолокалнојуправи.34

Када је реч о култури, Србија је 2009. године потврдила
УнесковуКон вен ци ју о за шти ти и уна пре ђе њу ра зно ли ко
сти кул тур них из ра за(Париз,2005)иЕвроп ску кон вен ци ју 
о за шти ти ар хе о ло шког на сле ђа (ре ви ди ра на) (ЛаВалета,
1992),нареднегодинеУнесковуКон вен ци ју о очу ва њу не ма
те ри јал ног кул тур ног на сле ђа(Париз,2003)иОквир ну кон
вен ци ју Са ве та Евро пе о ва жно сти кул тур ног на сле ђа за 
дру штво(Фаро,2005),а2011.годинеЕвроп ску кон вен цију о 
кул тур ном пре де лу(Фиренца,2000).

Предусловдајединицелокалнесамоуправедонесупланове
развојакултурејетајдазатоимајунадлежности.Спрово
ђењедецентрализације35управојебиоједанодприоритета

Маy2003.
32Nacionalniizveštajokulturnojpolitici(radnidokument),Ministarstvokul

tureijavnoginformisanja,Beograd2002.
33„Сл.гласникРС“,бр.70/2007.
34Милосављевић,Б.(2015)Два ве ка ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји: Раз вој 

за ко но дав ства (1804–2014), Београд: Стална конференција градова и
општина–СавезградоваиопштинаСрбије,стр.447448.

35Радиподршкедецентрализацији,усвимсазивимавладеорганизовано
је и посебно министарство у чијој су надлежности послови државне
управекоји сеодносенасистемлокалнесамоуправеи територијалне
аутономије,а2009.годинејеоснованНационалнисаветзадецентрали
зацију,сазадаткомдаусарадњисаМинистарствомзадржавнууправуи
локалнусамоуправуучествујеуприпремиСтратегиједецентрализације
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Владенапочеткутранзиције.Основапроцесадецентрали
зацијеидобијањавећеаутономије градоваиопштинаби
лоједоношењеЗа ко на о ло кал ној са мо у пра ви 2002.године,
потоми2007,2014,2016,2018.године,каоиЗа ко на о фи
нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве36,За ко на о глав ном гра ду37,
За ко на о ло кал ним из бо ри ма38, За ко на о те ри то ри јал ној 
ор га ни за ци ји Ре пу бли ке Ср би је39чимејеправноутемељено
учествовањеопштинаиградоваувршењувласти.Норма
тивнафункцијајединицалокалнесамоуправеједаобавља
изворне и поверене послове, а свака одњих одговорна је
дасвојеиповерененадлежностивршиквалитетноиефи
касно(члан6За ко на о ло кал ној са мо у пра ви).Културапри
падаизворномделокругунадлежностиопштинаиградова
којиједефинисанчланом20За ко на о ло кал ној са мо у пра ви,
аодносесена:оснивањеустановаиорганизацијауобласти
културе(тачка16),праћењеиобезбеђивањењиховогфунк
ционисања,организовањевршењапословаувезисазашти
том културних добара од значаја за општину, подстицање
развојакултурногиуметничкогстваралаштва,обезбеђива
њесредставазафинансирањеисуфинансирањепрограмаи
пројекатауобластикултуреодзначајазаопштинуиства
рањеусловазарадмузејаибиблиотекаидругихустанова
културечијисуоснивачи(тачка18).40

За кон о ло кал ној са мо у пра ви из 2002. године је омогућио
локалним самоуправама да доносе програме развоја. Ме
ђутим, законодавац није конкретизовао области у којима
сетиразвојнипланови/програмидоносе,атаекспликаци
јаизостајеиунареднимзаконимаолокалној самоуправи.
Изузетакјетајштоукаснијимзаконимастојидајединица
локалнесамоуправедоносиипрограмеиспроводипројекте

РепубликеСрбије.Према:Ho ri zon tal na i ver ti kal na ko or di na ci ja u po stup
ku do no še nja od lu ka od zna ča ja za lo kal nu sa mo u pra vu u Sr bi ji(2011),Be
ograd:Palgo,str.18.Међутим,СтратегијадецентрализацијеРепублике
Србијениједонетаскоропуних18година.

36„Сл. гласник РС”, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени
дин.изн.,125/2014–усклађенидин.изн.,95/2015–усклађенидин.изн.,
83/2016,91/2016–усклађенидин.изн.и104/2016–др.закон.

37„Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др.
закон.

38„Сл.гласникРС”,бр.129/2007,34/2010–одлукаУСи54/2011.
39„Сл.гласникРС”,бр.129/2007и18/2016.
40Иначе,локалнасамоуправаимаУставомгарантовануаутономијууод

носунаРепублику,акадасуупитањуизворнипословилокалнихсамо
управа,вишинивоивластинемајуправоконтроле,докуслучајуповере
нихпослова,вишинивоивласти(републикаилипокрајина)задржавају
правоконтроле,каокадатепословеобављајуорганидржавнеуправе;
Pri ruč nik za pra će nje ra da lo kal ne sa mo u pra ve (2008), Beograd: Misija
OEBS,str.23.
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локалногекономскогразвоја,каоипрограмекоришћењаи
заштитеприроднихвредностиипрограмезаштитеживотне
средине,односнолокалнеакционеисанационепланове.У
најновијем законуиз 2018. године се, за разлику одпрет
ходних,помињустратешкипланови,мадатакођеуопштено
(члан20,тачка1).

Према За ко ну о кул ту ри (2009) децентрализација у одлу
чивању,организовањуифинансирањукултурнихделатно
сти једно јеодначелакултурногразвоја (члан3,тачка8).
Ускладустим,Законпредвиђапланирањеразвојанасвим
нивоима.Притом,правитерминолошкуразликууодносуна
нивопланирањаградирајућидокументаодпланазалокални
ниво,прекопрограмазапокрајинскиниводостратегијеза
националнониво,стимдаселокалниплановиипокрајин
скипрограмдоносеускладусанационалномстратегијом
(став2члана7).

Пре глед стра те шког пла ни ра ња у кул ту ри на 
локал ном ни воу у Ср би ји по сле 2000. го ди не

ПрвеиницијативелокалногкултурногпланирањауСрбији
после2000.годиневезујусезаградовеиопштинекојису
учествовалиуПрограмуПлат фор ме за кул ту руЕвропске
фондације за културу (Амстердам)иECUMESTфондаци
је(Букурешт)током2002.године.Упитањусу:Крагујевац,
Сомбор,Шабац,иУжице,којимасенештокаснијепридру
жујуиОбреновац,Ариље,Пожега,иБајинаБашта.Пројек
том јепредвиђенодасеусвакомградуиопштинисними
стањеукултури,оснујусаветизакултуруифорумиграђа
на као механизми за партиципацију породица стваралаца
ипубликеупроцесудоношењакључниходлукауобласти
локалнекултурнеполитике,азатимидоношењелокалних
стратегијакултурногразвоја.Одсвихњих,самојеКрагује
вац,томприликомкреирануСтра те ги ју раз во ја кул ту ре у 
Кра гу јев цу,усвојио2003године41.Уприближноистовреме,
а независно од поменутог пројекта,Савет за културу гра
даНиша започео је2003. годинеанализустањакултуреу
овомградукојујеиобјавиоувидупубликацијеПри ло зи за 
де фи ни са ње стра те ги је кул тур ног раз во ја гра да Ни ша за 
пе ри од од 2004. до 2010. го ди не.ГрадПанчевојепроцесде
финисањастратегијекултурногразвојаотпочеопозавршет
куизрадеСтратегијеодрживогразвоја2008.године,којомје
обухваћенаикултура.Скуштинаовогградадецембра2009.
годинеусвајаСтра те ги ју кул тур ног раз во ја гра да Пан чева 

41У документу се не наводи на који временски период се односи
стратегија.
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20102015. го ди не.Сумирањеситуације2010.годинеупо
гледу примене стратешког планирања на нивоу локалних
самоуправауСрбији,показалоједасу,закључностомго
дином,КрагујевациПанчевобили јединиградовикојису
ималиусвојенелокалнедокументеуобластикултуре.Како
утовременијепостојаонационалнистратешкидокумент,
закљученоједасе,иакосусамодваградаупитању,уСр
бијисадефинисањемкултурнеполитикепосле2000.године
отпочелопопринципу„одоздокагоре”(енгл.bot tomup).42

НаконступањанаснагуЗа ко на о кул ту ри (март2010)мо
гућејепратитидаљеиницијативеудоменупланирањало
калногкултурногразвоја.Крајем2009.годинеотпочела је
израда стратешког документа градаНиша. У години када
јеступионаснагуовајзакон,Крагујевацотпочињеизраду
документазанареднистратешкипериод,иследећегодине
усвајаЛо кал ни план раз во ја кул ту ре гра да Кра гу јев ца за 
пе ри од 2011–2015.ИстегодинеиградВаљевоиницираиз
радусвојелокалнестратегијекреиравшинацртпланараз
војакултурезапериод2012–2016.године.У2012.години,
градНишједобиосвојуСтра те ги ју кул тур ног раз во ја гра
да Ни ша 2012–2015.аУжиценацртстратешкогдокумента,
који, као и ваљевски, нису усвојиле локалне скупштине.43
Током2011.годинекреиранјестратешкипланразвојакул
туреградаБеоградазадесетгодина„Београд2020”,настао
каоидејнипројекаткандидатуреБеоградазаЕвропскупре
стоницукултуре2020. године.44У2013. годиниСкупшти
на градаСуботице једонелаодлукуоприступањуизради

42Stojanović,A.(2011)StrateškoplaniranjenalokalnomnivouuSrbiji,Kul
turabroj130,Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,str.69.

43ДокуслучајуУжицанепостојеподациотомедаједокументусвојен,ни
названичнојИнтернетпрезентацијиовогграда,нитиуИнтернетбази
локалнихстратешкихплановаСталнеконференцијеградоваиопштина
Србије,предлог/нацртдокументаградаВаљевазапериод2012–2016.се
налазиназваничнојинтернетпрезентацијииаконијеусвојен.Узто,сајт
градаВаљевајередизајниранаприла2016.године,анаспискулокал
нихстратешкихдокуменатасејошувекналазиНа црт Ло кал ног пла на 
(стра те ги је) раз во ја кул ту ре гра да Ва ље ва 2012–2016.Међутим,линк
ка документу није доступан: http://www.valjevo.rs/regionalniilokalni
strateskidokumenti/;приступљено17.јануара2017.године.

44ИдејнипројекатПрограмкандидатуреГрадаБеоградазазвањеЕвроп
скепрестоницекултуре2020.године;http://www.beograd.rs/images/data/
c04eb5bd68df6cbffd4c9127f7af2_4185580651.pdf;приступљено8.сеп
тембра2018. године.Опредстављањупројекта видети: http://www.se
ecult.org/vest/beograd2020sansazapromeneukulturi. Услед промена у
политичимструктураманаградскомнивоуБеограднијеконкурисаоза
Европскупрестоницукултуре.
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Стратегијеинтеркултуралностиградазапериод2014–2024.
године,45алидаљитокпроцесанијејавнопознат.

СкупштинаградаЗрењанинајекрајем2014.годинеусвоји
лаСтра те ги ју раз во ја кул ту ре гра да Зре ња ни на за пе ри од 
од 2014–2022.Током2015.годинеГрадПанчевоотпочиње
процес евалуације реализације стратешког плана (2010–
2015.године)иулазиупроцескреирањадокументазана
реднистратешкициклус(2016–2020.године).Истегодине
општинаТемеринусвајасвојуСтра те ги ју кул тур ног раз
во ја за пе ри од 2015–2020. го ди не.Паралелносазапочетом
израдомПријавезаЕвропскупрестоницукултуре2021.го
динетекаојепроцесизрадеСтра те ги је кул тур ног раз во ја 
гра да Но вог Са да (2016–2026)којајеиусвојенасептембра
2016. године.46Септембранаредне године, завршен је рад
наизрадинацртаСтра те шког пла на раз во ја кул ту ре гра да 
Срем ска Ми тро ви ца (2017–2022)којијошувекимастатус
нацртасудећипремаинформацијидоступнојназваничном
сајтуграда47.

Овај преглед локалних иницијатива планирања у култури
показуједа,закључноспрвомполовином2018.године,че
тири локалне самоуправе (Зрењанин, Темерин, Панчево,
Нови Сад) има важећа документа са статусом усвојених
докуменаташточини2,7%уодносунањиховукупанброј
уСрбији(безопштинанатериторијиКиМ).Посматрајући
свенаведенеиницијативепланирањаукултурипосле2000.
године, укључујућидокументеКрагујевцаиНишачији је
периодважењаистекао,нацртедокуменатаУжицаиВаље
ва (креирани, а нису усвојени), Сремске Митровице који
чеканаусвајање,ибеоградскикојинијереализован,гово
римооиницијативамапланирањаукултуринанивоу6,9%
јединицалокалнихсамоуправа.48

Заједничка карактеристика стратешких докумената или
предлога докумената градова и општина, је та да су сви,
изузевваљевскогдокумента,насталикаорезултатодређе
нихпројекатаилисуподстакнутиконкурсимазаподноше
ње предлога пројеката за које је обезбеђена финансијска

45https://www.subotica.com/vesti/imenovanakomisijazaizradustrategijein
terkulturalnostigradaid16882.html;приступљено5.јануара2014.године.

46http://www.bazakulture.rs/oprocesuradanastrategiji/; приступљено 17.
јануара2017.године.

47http://www.sremskamitrovica.rs/admin_area/kcfinder/upload/files/Strateski
PlanRazvojaKulture%281%29.pdf;приступљено8.августа2018.

48ПремаЗа ко ну о те ри то ри јал ној ор га ни за ци ји Ре пу бли ке Ср би је („Сл.
гласник РС”, бр. 129/2007), територија Србије обухвата 174 једини
целокалнесамоуправе.Одтогброја,145 јенатериторијиСрбијебез
општинаиградовастериторијеКосоваиМетохије–КиМ).
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подршка,подршкауфацилитацијипроцесаиметодологији
планирања.Безобзиранаразличитевидовеекстернеподр
шке,одсуштинскеважности јетодасунаведенелокалне
самоуправеисказалезаинтересованостзаприступањеовим
пројектима,ипријавилесенаконкурсеуправоспројектима
стратешкогпланирањаукултури.Конкретно,Нишјезајед
номсаЛесковцем,Врањем,ПиротомиЗајечаромбиоукљу
ченупројекат„ReOpeningaGoldMine”којијереализовао
ОдборзаграђанскуиницијативуизНиша.Једанодциљева
овогпројектабиоје„оспособљавањеактеракултурнеполи
тикеупетградова југоисточнеСрбије заусвајањестрате
шкогприступакултурнимактивностима”,докјеједанодре
зултатапројектатребалодабудеизрадастратешкихдокуме
натадваграда.49ЗрењаниниПанчевосузаједносаВршцем
2013. године учествовали у пројекту „Културна политика
каоалатказазаједништвоирегионалниразвој”којиреали
зује Интеркултурални институт из Темишвара у партнер
ствусОпштиномТемишвар,градскимуправамаЗрењанина
иПанчеваиГрађанскимпарламентомизВршца.50Такође,
иизрадаСтра те ги је кул тур ног раз во ја оп шти не Те ме рин 
за пе ри од 2015–2020. го ди нејестепројекаткојијеподржао
Покрајинскисекретаријатзамеђурегионалнусарадњуило
калнусамоуправуВладеАПВојводинеуоквируконкурса
за суфинансирање унапређења институционалних и упра
вљачких капацитета у јединицама локалних самоуправа у
АПВојводини.СтратегијаразвојакултуреуградуУжицуи
АкционипланзаспровођењеСтра те ги је раз во ја кул ту ре у 
гра ду Пан че ву2016–2020. го ди неприпремљенајеусклопу
пројекта„Културнимостизмеђупланинеиравнице–ства
рање локалне културне политике кроз сарадњу и размену
измеђуУжицаиПанчева”подржанкрозпрограмExchange 
3чијиједиректанкорисникбилаСталнаконференцијагра
доваиопштина(СКГО).51

Иакоуосталимлокалнимсамоуправамакултуранемасвој
засебанстратешкидокумент,тонезначидајекултураупот
пуностиизосталаизлокалнихпланскихдокумената.Култу
ра јеинтегрисанаулокалнестратегије (одрживог)развоја

49Стра те ги ја кул тур ног раз во ја гра да Ни ша (2012–2015), Град Ниш,
2012,стр.6.

50Очекиванирезултатипројектајесукреирањестратегијаразвојакултуре
уТемишваруиЗрењанину,затимевалуацијапостојећеглокалногдоку
ментауПанчевуиизрадаакционогпланазацивилнодруштвоуВршцу.
http://www.autonomija.info/istrazivanjeokulturnojponudiitraznjiuzre
njaninu.html.Приступљено05.01.2014.године.

51http://www.skgo.org/publications/download/451;приступљено1.12.2017.
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којесуизрадиле(готово)свелокалнесамоуправеуСрбији52.
У овим свеобухватним, мултисекторским документима,
културасеналазиуоквируобластидруштвенеделатности,
најчешће заједно с образовањем, спортом, социјалном за
штитом,бригомомладима,информисањемиздравством.53

Подстицајзапредузимањепланирањаукултуриналокал
ном нивоу јесте приступањеАген ди 21 за кул ту ру. Међу
градовимаиопштинамаизцелогсветакојисутоучинили
закључноса1.септембром2017.године,суиградовиизСр
бије:НовиСад,Ниш,Панчево,Ужице,Зрењанин,Вршац,
каоиАПВојводина54.Узњих,иСталнаконференцијагра
доваиопштина(СКГО)55собзиромнатодајеАген ди 21 за 
кул ту ру могућедаприступеикоалицијеградоваиопштина.
Овимчиномлокалнесамоуправесуприхватилевредности
иконцептесавременихкултурнихполитикакојепромовише
овајдокументиобавезаледаће:користитиовајдокумент
приутврђивањулокалнестратегије;промовисатидокумент
улокалнојсрединипутемсеминара,јавнихрасправаипу
бликација; промовисати документ у националнимимеђу
народнимоквиримакрозмрежеиасоцијације.56

Не ка пи та ња од зна ча ја за раз у ме ва ње  
(не)при ме њи ва ња стра те шког пла ни ра ња у  

кул ту ри на ло кал ном ни воу

Локалнесамоуправесууобавезиданадлежностиукулту
риобављајуускладусасистемскимзакономуовојобласти
и законима који уређују културне делатности. Кључно за
разумевање (не)примене стратешког планирања у култури
налокалномнивоујепознавањеситуацијеукултуринапо
четкупоследњедеценијепрошлогвека.УсвајањемЗакона 

52ПремабазиСКГО,стратегијеодрживогразвојаима114градоваиоп
штина,аопштестратегијеразвојањих73.Требарећидаовајбројтреба
узетисрезервомсобзиромнатодасетуналазедокументакојасукре
ирана,анисуусвојена,оначијисевременскипериодзавршиоилипак
онакојасууфазиизраде.http://strategije.skgo.org/;приступљено06.08.
2017.године

53Stojanović,A.nav.delo,str.6768.
54Наведени градовисеналазеналисти градоваилокалнихвластикоји

користеАгенду21културуусвојимурбанимполитикама.http://www.
agenda21culture.net/sites/default/files/llistat_ciutats_2017.pdf; приступље
но1.12.2017.

55СКГОсеналазиналистиасоцијацијаимрежалокалнихвластикојеко
ристеАгенду21илипромовишуовајдокумент.http://www.agenda21cul
ture.net/sites/default/files/llistat_ciutats_2017.pdf. Приступљено 1. 12.
2017.

56http://agenda21culture.net/sites/default/files/adheringenglish.pdf; присту
пљено1.12.2017.
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о фон до ви ма за фи нан си ра ње кул ту ре57 1990. године, си
стемсамоуправногсусретногпланирањаидруштвеногдо
говарања,којијепоформиодговараопарадржавноммоде
лу културнеполитике, је укинут.58Самим тим су укинути
иСИЗовичимесусмањениинституционалникапацитети
залокалнекултурнеполитике,59докјеукидањемсусретног
планирања онемогућен развој вертикалне и хоризонталне
сарадње.

Убрзо је дошло до још једне промене које је донеоЗа кон 
о де лат но сти ма од оп штег ин те ре са у обла сти кул ту ре
усвојен1992.године–одлучивањејецентрализовано,Ми
нистарствукултуреједатаглавнаулога,штавишесамомми
нистру.Овајзаконјеостаоматичнизаконукултурисведо
2010.годинекадајеступионаснагуЗа кон о ку лту ри.Ова
чињеница,каоичињеницадасесвеодредбеЗа ко на о кул
ту ринепримењују,попутнедоношењанационалнестрате
гије, јесу важне за разумевање слабе примене стратешког
планирањаукултуриналокалномнивоу.

Поредтога,могусеуочитиинедостациЗа ко на о кул ту ри60
управоупогледудефинисањаделакојипрописујестрате
шкопланирањеразвојакултуре.Наиме,самаформулацијау
ставу2члана7овогзаконадајединицалокалнесамоуправе,
уциљустарањаозадовољавањупотребаграђанаукултури
насвојојтериторији,доносипланразвојакултуреускладу
сазакономиСтратегијомразвојакултуреРепубликеСрби
је,јетаквадаподразумевадасенајпрекреиранационални
стратешкидокумент,патекондадоноселокални („одозго
кадоле”приступ).Собзиромнатоданационалнидокумент
не постоји, ова одредница истовремено је подстицајна и
ограничавајућапопитањуприменестратешкогпланирањау
културиналокалномнивоу.Идентичнојеформулисанисти
чланЗа ко на о кул ту рииз2016.године.

Додатанпропустјеитајшто,иакоЗа кон о кул ту рииз2009.
годинекажедаопштине/градовидоносесвојеплановераз
војакултуре,За кон о ло кал ној са мо у пра викојијепослето
гаусвајан јоштрипута (2014, 2016.и2018. године),није
међу надлежностима општина/градова конкретно навео
и (стратешке)плановеукултури.Неусаглашеностовадва

57„Сл.гласникРС”,бр.6/90.
58„Нове процедуре планирања нису успостављене нити се знало ко би

моглибитињениинституционалниносиоци”;ĐukićDojčinović,V.нав.
дело,стр.3436.

59Исто,стр.35.
60Законјеусвојен31.августа2009.године,ступионаснагу10.септембра

2009.године,апримењујесеод10.марта2010.године.
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закона61 говори у прилог недовољно развијене хоризон
талне сарадње између органа централне власти приликом
доношењаодлукаодзначајазалокалнусамоуправу.

Такођесеуочаваипроблемнедовољноразвијеневертикал
несарадње(измеђуцентралногилокалногнивоавласти),у
контекстукултурнеполитикеизмеђулокалнихсамоуправа
саминистарствомнадлежнимзакултуру.Дефинисањенад
лежностиминистарставаједнајеодпретпоставкиуређења
односа различитих нивоа власти. Опис делокруга Мини
старствакултуреиинформисања у За ко ну о ми ни стар стви
ма62 не садржи везу са јединицима локалних самоуправа,
докнапримеруслучајуМинистарствапривреде,његовде
локругобухватаианализуразвојнихпотребаимогућности
градоваиопштина,припременацртазаконаидругихпро
писауовојобласти,развојнихстратегијаипредлагањераз
војнихпрограмаипројеката,каоипланирањеиспровођење
неопходнихобука.

Једаноднедостатакапостојећезаконскерегулативезапри
менустратешкогпланирањаукултуриможесепронаћии
усамомначинунакојису За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви
наведене надлежности јединица локалних самоуправа. На
важност одабира терминологије приликом формулисања
њиховихнадлежностиуматичномзакону,указаојеМило
сављевић.Оннаводидапостојеизразикојиконкретнопре
цизирајунадлежности,попут:„општинадоносиилиутвр
ђује“,„уређује“,„уређујеиобезбеђује“,„оснива“,„пропи
сује“,„образује“,„одређује“,„издаје“,„утврђује“,„спрово
ди“ислично.Изразепопут:„подстичеразвој“,„старасе“,
„ствараусловеилиорганизује“,сматранепрецизним,због
чега,какокаже,„нијемогућетачноустановитикаквуврсту

61Према образложењуНацрта разлози за доношењеЗа ко на о из ме на ма 
и до пу на ма За ко на о ло кал ној са мо у пра вииз2007.године,налазесеу
потребиусклађивањаодредабаовогзаконасазаконимакојиуређујупо
јединапитањаодзначајазарадифункционисањелокалнесамоуправе,
ито:За ко ном о удру же њи ма („Сл.гласникРС”,бр.51/09,99/11–др.
закон),За ко ном о пла ни ра њу и из град њи („Сл. гласникРС”,бр.72/09
и 81/09–испр, 64/10– одлукаУС, 24/11, 121/12 ,43/13– одлукаУС,
121/12, 42/13одлука УС, 50/13одлука УС, 98/13одлука УС, 132/14,
145/14), За ко ном о ви со ком обра зо ва њу („Сл. гласник РС”, бр. 76/05,
100/07–аутентичнотумачење,97/08,44/10,93/12,89/13,99/14,45/15
др.пропис,68/15,87/16),За ко ном о пред школ ском вас пи та њу и обра зо
ва њу(„Сл.гласникРС”,бр.18/10)иЗа ко ном о уре ђе њу су до ва(„Сл.гла
сникРС”,бр.116/08,104/09),101/10,31/11др.закон,78/11–др.закон,
101/11,101/13,40/15др.закон,106/15,13/16).http://www.pravniportal.
com/javnaraspravaonacrtuzakonaoizmenamadopunamazakonaolo
kalnojsamoupravi/;приступљено13.октобра2017.године

62„Сл.гласникРС”,бр.44/2014,14/2015,54/2015,96/2015–др.закони
62/2017.



165

АНА СТОЈАНОВИЋ

надлежностиилипосла има“.63Управо такве изразе нала
зимо у опису надлежности за културу (јединица локалне
самоуправе: организује вршење послова у вези са зашти
томкултурнихдобараодзначајазаопштину,подстичераз
војкултурногиуметничкогстваралаштва,ствараусловеза
радмузејаибиблиотекаидругихустановакултуречијије
оснивач(тачка18)).

Поредзаконаудоменукултуреидржавнеуправеилокалне
самоуправе,низакониудоменуекономијенисубилиудо
вољнојмериподстицајнизаприменустратешкогпланира
ња.ПримерјеЗа кон о бу џет ском си сте му64 којимсеуређује
планирање,припрема,доношењеиизвршењебуџетаразли
читихнивоавласти.Сведо2015.годинеовајзакон нијебио
компатибиландугорочномпланирању,одређиваојеплани
рањебуџетазапериододједнефискалнегодине,предвиђао
јелинијскебуџете, такодабуџетинисубилиусмереника
резултатимапрактичнихполитика.

Неповољнoст у општем контексту културне политике у
Србијичинеичестепроменеминистара закултурупосле
2000.годинекојисуималиразличитеприоритетекултурне
политике.Стимувези јеиинтересовањезалокалнекул
турнеполитикебилоспорадично.Например,уочљивојеу
периоду2009–2011. годинешто јебилоускладусаприо
ритетиматадашњеВладе–децентрализацијомиравномер
нимрегионалнимразвојем.Потомкрозпројекат„Градови
уфокусу“којијеМинистарствозакултуруиинформисање
покренуло2015.године,путемкогаподржавапројектело
калних самоуправа.Међутим, у предмету конкурса, „под
стицањелокалногразвојакрозподршкугодишњимпрогра
мимакултурнихактивностикојесереализујунатериторији
одабране јединице локалне самоуправе” (подвукла А. С.)
нема помена стратешког планирања или плана, нити екс
плицитнопомињедасекрозпројекатмогуподржатипро
јектипопуткреирањалокалнихстратешкихплановаразвоја
културе.Такође,нетражисениобразложењекакосепроје
катскојимлокалнасамоуправаконкурише,уклапаудруге
развојнеплановетогграда/општине.Министарствопозива
јединице локалне самоуправе да конкуришу с пројектима
али без напомене да ће се, на пример, приликом одабира
пројекатапосебновредноватичињеницадалилокалнаса
моуправаимасвој стратешкипланразвојакултуре.Утом
погледу, конкурс није подстицајан за примену стратешког

63Милосављевић,Б.нав.дело,стр.63.
64„Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

62/2013,63/2013–испр.,108/2013,142/2014и68/2015–др.закон.
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планирањана локалномнивоу, било за иницирањеизраде
стратешкихпланова,билозареализацијупостојећих.Тиме
сепренебрегавамогућностдаградовииопштинемогуда
планирају културни развој на својим територијамашто је
њихнеколикоиучинило.

Наведеномбисмо додали јошфактора који нису билипо
државајућикакобикултураипланирањеукултуризаузели
значајнијеместонаагендидоносилацаодлукапосле2000.
године.Фактори,које је још2012. годинеЂукићнавела–
светскаекономскакриза2008.године,изборинасвимниво
имавласти,ивременскенепогодезбогкојихјепроглашена
ванреднаситуација65,идаљесуактуелни.Појединеједини
целокалнесамоуправе,захваћенесупоплавоми2013–2014.
године због чега су биле у ванредној ситуацији, а избори
су се одржавали готово сваке године за различите нивое
власти66 што је доприносило одржавању дисконтинуитета
јавнихпрактичнихполитикапатимеикултурнеполитике.

Посебан проблем представља финансијско стање једини
цалокалнихсамоуправанакојијеуказаоФискалнисавету
свомизвештајуизјуна2017.године.Суштинапроблемаје
финансијсканедисциплиналокалнихсамоуправаупогледу
структуре расхода која иде наштету капиталних улагања,
нашироко распрострањеном проблему нагомилавања доц
њиинередовногизмиривањаобавеза. Једанодзакључака
Фискалног савета једа субуџетивеликогброја градоваи
општинанеодрживи,апословањевећинелокалних јавних
предузећа и других локалних установа неуспешно. Лоше
управљање финансијама локалног нивоа власти Савет је
окарактерисао као један од највећих проблема јавнихфи
нансијаСрбијејер„фискалнипроблемилокалнесамоупра
веугрожавајујавнефинансијеземље,кочепривреднираст
исмањујуквалитетживотаграђанаСрбије”.67

65„Утицајкултурнеполитикенаразвојпостоталитарногдруштваутран
зицији”–предговордругомдопуњеномиздањукњиге:Ђукић,В.(2012)
Др жа ва и кул ту ра: сту ди је са вре ме не кул тур не по ли ти ке, Београд:
Факултет драмских уметности – Институт за позориште, филм, ра
дио и телевизију.О климатским променама и природним непогодама
каокатастрофалнимризицимапокултурнонаслеђевидети:Ђукић,В.
(2017)(Ка)Ко смо: Сту ди је кул ту ре пам ће ња и по ли ти ке иден ти те та 
у Србији,Београд:Факултетдрамскихуметности–Институтзапозори
ште,филм,радиоителевизију,стр.152171.

66Изборинаразличитимнивоимасуодржаниитоком2014.године(ван
реднипарламентарниизборииизбори за градБеоград), 2016. године
(изборинасвимнивоима)и2017.године(председничкиизбори).

67Видети:Ло кал не јав не фи нан си је: про бле ми, ри зи ци и пре по ру ке,Фи
скални савет, Република Србија, 27. јун 2017. http://www.fiskalnisa
vet.rs/doc/analizestavovipredlozi/Lokalne%20javne%20finansije_%20
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Мо гућ но сти за при ме ну  
стра те шког пла ни ра ња на ло кал ном ни воу

Системске промене није могуће спровести без примене
правнополитичкихинструменатакојипредстављајуоснов
запримену свихдругихинструменатакултурнеполитике.
Праксајепоказаладајединицелокалнесамоуправевидекао
приоритетнеонеобластикојесувладиниприоритетииза
које постоје национална стратешкадокумента.Овоуказу
јена значајанутицајрепубличкогналокалнинивовласти
упогледудоношењастратешкихдокуменатауразличитим
областима управљања.68 Због тога постојање националне
стратегијеразвојакултуре јестепретпоставкаданижини
воивластимеђусвојеприоритетепоставеизрадулокалних
плановаукултури.

Иакоцентралнинивовластинеможедаседиректноанга
жујенарешавањулокалнихпроблема,неопходно је да се
укључиузаговарањезначајакултуреиважностипланира
њанасвимнивоимакултурнеполитикеуСрбијијеримје
заједничкаодговорностзакултурниразвој.Овајподстицај
„одозго”огледаобисенесамоувидудоношењаадекват
ногнормативногоквира,већидодатногангажовањакојеби
подразумевалоследеће:

• Пружањеподршкејединицамалокалнесамоуправеу
финансијскомистручном/професионалномсмислуза
стратешкопланирање.

• Подстицање сарадње међу локалним самоуправама
(поготовоонихгеографскиблиских)иутомсмислу
могућности удруживања више локалних самоуправа
наизрадизаједничкогстратешкогдокументауколико
културупрепознајукаообластодзаједничкогинтере
са,сходно6делуЗа ко на о ло кал ној са мо у пра ви.

• Подршку континуираној едукацији представника
градскихиопштинскихуправауобластименаџмента
укултуриикултурнеполитикерадиподизањанивоа
знањаивештиназауправљањекултуром,собзиром
на то да су различита истраживања из прве две де
ценије21.векауказаланатодалокалнесамоуправе
у Србији у досадашњем периоду транзиције немају

Problemi,%20rizici%20i%20preporuke%20(2017).pdf. Приступљено 10.
07.2017.године.

68Видети:Stojanović,A.(2011)StrateškoplaniranjenalokalnomnivouuSr
biji,Kul tu rabroj130,Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnog razvitka,
стр.69.
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довољнокапацитета,компетенција,знања,паиинте
ресовањазаадекватноуправљањекултуром.

• Осмишљавање додатних механизама за подстицање
локалнихсамоуправауизвршавањусвојихзаконских
обавезауслучајуслабог„одзива”уизрадилокалних
плановаразвојакултуре,билоувидуусловљавањадо
бијањаодређенедржавнепомоћи,билоувидудавања
одређенихповластица.69

ОсновнипредуслововогангажовањаМинистарствазакул
туру јесте унапређење вертикалне сарадње. Законска уте
мељењост вертикалне сарадње би најпре подразумевала
проширењеделокругаМинистарствазакултурукојибисе
односио на локалне самоуправе, аналогно Министарству
економијеуЗа ко ну о ми ни стар стви ма.Овобиизискивало
прилагођавање постојеће организационе структуреМини
старства за културу уз могућност систематизовања новог/
их радног/ихместа, додељивањепословапостојећим,или
пакоснивањарадногтелаприовомминистарствузаподр
шкулокалнимвластима.Сдругестране,уоквирулокалних
управапотребноједапостојеаконепосебнаодељења/слу
жбенадлежнезакултуру,ондабарзапосленикојибибили
искључивозадуженизакултуру,стручниикомпетентни,по
жељноменаџериукултуриилиобучениуовојобласти.Још
напочеткутранзиционогпериодауСрбијимеђукључним
препорукама била је реформа и едукација културне адми
нистрацијекакобисеоспособиладатранзицијуукултур
нојполитициизнесеускладуспроцесомдецентрализаци
јеиулогомлокалнихорганауправеиадминистрацијекоји
учествујуудоношењуодлука.70

Друга претпоставка је унапређење хоризонталне сарад
ње будући да би подршка локалним самоуправама путем
едукацијекојабисукцесивнообухватиласве јединицело
калних самоуправа, требало да пружиМинистарство кул
туре у сарадњи пре свега са Министарством за државну
управуилокалнусамоуправу,Сталномконференцијомгра
доваиопштина(СКГО),асоцијацијомградовaиопштинау

69НекадашњеМинистарствозаекономијуирегионалниразвојјеодуста
новљењаполовином2007.године„инсистиралонапостојањупланских
докуменатананивоулокалнесамоуправеичакнајављивалодаћенеке
врстепомоћидржавеопштинамаиградовимабитиусловљенепостоја
њемстратешкихплановаразвоја”.Vasiljević,D.(2012)Lo kal ni eko nom
ski raz voj: zaš to su jed ne opšti ne do bit ni ci, a dru ge gu bit ni ci tran zi ci je,Beo
grad:Palgocentar,str.35.

70ĐukićDojčinović,V.нав.дело,стр.109111.
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Србији,истручњацимауобластикултурнеполитике.71Циљ
овеедукацијетребалобидабудеподизањенивоазнањао
кључнимпитањимаукултури,бољеразумевањеважности
културе запојединце,локалне заједнице,друштвоуцели
ни, о специфичностима управљања културом у односу на
другеобластиуправљања,оконцептимаипринципимаса
временихкултурнихполитика,каоиоспособљавањезаиз
раду локалних планова развоја културе, имплементацију,
праћењеиевалуацијупланова.КакојеисамаСКГОпристу
пилаАген ди 21 за кул ту ру, ова едукација биистовремено
значилаипромоцијуовогдокументаунационалномоквиру,
штоијестеједнаодобавезасвихонихкојиприступеовом
документу.

Собзиромнапроценудаорганилокалнесамоуправеизвр
шавајуоко70%свихзаконаидругихпрописа,„требалоби
да будупризнати као један односећих стубова владавине
права, и да постану доиста способни, адекватно обучени
иопремљенизаефикасноизвршавањезакона,алиибоље
надзиранииизвршавањусопственихиповеренихпослова,
штозахтева,коренитијепроменеузаконодавствуолокалној
самоуправи”.72ЈеднаодпроменабилабииусклађивањеЗа
ко на о ло кал ној са мо у пра висаЗа ко ном о кул ту риуделукоји
сеодносинанадлежностиградова/општина.Каоштопоми
њањепрограмаипројекатаекономскогразвојакаоодредбе
За ко на о ло кал ној са мо у пра ви2007.године(тачка9став1
члана 20), представља прво признање у правном систему
Србијеотомедајеекономскиразвојлегитимнанадлежност
локалнесамоуправе73,такобиипомињањеплановаразвоја
културенесамоуказалоналегитимнунадлежност,већина
признањедајекултуразаиставажнаобластуправљања.

СтимулансзаприменустратешкогпланирањадајеЗа кон о 
бу џет ском си сте муиз2015.годинекојиусловљаваипро
мене у изради финансијских планова корисника јавног
буџета.Нова логика планирања буџета подразумева да се
корисницибуџетаоријентишукарезултатимајавнихпрак
тичнихполитикакojисeoствaруjуспровођењемпрoгрaмскe
aктивнoсти или прojeкaтa на дужи временски период за
који се планира (1–2 године краткорочни, или 3–5 година

71ОдпочеткатранзицијеуСрбији,азапотреберазличитихобластиупра
вљањаналокалномнивоуСКГОспроводиедукацијепредставникаједи
ницалокалнихсамоуправаидајеподршку,измеђуосталоги,процеси
мастратешкогпланирањауоквируразличитихпрограмааузподршку
међународнихдонатора.

72Милосављевић,Б.нав.дело,стр.453.
73Vasiljević,D.нав.дело,стр.74.
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средњорочни).74Изразитуповољностпредстављаусвајање
За ко на о план ском си сте му Ре пу бли ке Ср би је75априла2018.
годинекојимсеуређујеуправљањесистемомјавнихполи
тикаисредњорочнопланирање,врстеисадржинапланских
докумената које у складу са својим надлежностима пред
лажу,усвајајуиспроводесвиучеснициупланскомсисте
му,међусобнаусклађеностпланскихдокумената,поступак
утврђивањаиспровођењајавнихполитикаиобавезаизве
штавањаоспровођењупланскихдокумената,каоисходнa
применаобавезеспровођењаанализеефекатанапрописеи
навредновањеучинакатихпрописа.

За кљу чак

ПочетактранзицијеуСрбијидонеојеновезаконскемогућ
ности јединицама локалних самоуправа. Локалне власти
могудауправљајуразвојемтериторијаначијемсучелуи
самимтимдаразличитеобластиуправљањаускладеспо
требамалокалнихсрединаиграђанакојиживеуњимапла
нирањемнадужестазе.Ипак,кадајестратешкопланирање
укултуриупитању,топравојеимплицитнодатоуЗа ко ну о 
ло кал ној са мо у пра ви,аексплицитноуЗа ко ну о кул ту ри.Ме
ђутим,заразликуоддругихресора,нормативноутемељeње
транзиције у култури у виду савремених закона који уре
ђујукултуруиразличитекултурнеделатностијеприлично
каснило, а Национална стратегија развоја културе, доку
менткојимјетребалодасепланскиусмерикултурнираз
војземље,ниједонетазапрвихготовопуних18годинаод
почеткадемократскетранзицијеуСрбији.

Због тога је локалне културне системе и начин на који
областкултурефункционишеналокалномнивоууСрбији
могућеразуметијединоуодносунашири,националникон
текст.Тајконтекстодликујеправниоквиркојинијеизрази
тостимулативанпопитањуприменестратешкогпланирања
развојакултуреналокалномнивоу,алинирестриктивану
погледукреирањаиспровођењалокалнихплановачакниу
условимакаданационалнастратегијаразвојакултуреније
усвојена.

После2000. године,примена стратешкогпланирањау во
ђењулокалнихкултурнихполитикаизборјешестлокалних
самоуправауСрбији,петградоваиједнеопштине,којесуза
одређенипериодималеилиимајуусвојенеплановеразвоја

74Упут ствo зa изрaду прoгрaмскoг буџeтa(2014).http://www.mfin.gov.rs/
UserFiles/File/budzetski%20korisnici/2014/Uputstvo%20za%20izradu%20
programskog%20budzeta.pdf;приступљено01.08.2018.

75„Сл.гласникРС”,бр.30/2018.
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културе.Овихшестлокалнихсамоуправа,одкојихчетири
на територијиВојводине, једна уцентралној и једна у ју
жнојСрбији, јесу подршка закључку да се креирању кул
турнеполитикеуСрбијиприступилопопринципу„одоздо
кагоре”.Овеповремене,спорадичне,аливажнеиницијати
вепланирањаукултуриуопштинамаиградовимаСрбије
управо потврђују став, изречен давно, на почетку транзи
ције,како„непостојањедефинисаненационалнестратегије
приликомформулисањалокалнихкултурнихполитикајесу
отежавајући,алинеиограничавајућифактор”.76

Ипак, сем пар изузетака, локалне власти, компатибилно
државномнивоукултурнеполитике,некористестратешко
планирањекаонормативноорганизациониинструменткул
турнеполитике.Централизацијауодлучивањууспоставље
напочетком90тихгодинапрошлогвекаисходовалајена
викомдаградовииопштинеочекујуодцентралногнивоа
властидаодлучујеосвимпитањима,паионимодзначајаза
локалнусамоуправу.Формулацијастава2члана7За ко на о 
кул ту риуправоидетомеуприлогивидисекаокључнанор
мативнакочницазавећуприменустратешкогпланирањау
културиналокалномнивоу.ТакосеиспостављадаЗа кон о 
ло кал ној са мо у пра ви,којинеспецификујеобластиуправља
њазакојеседоносестратешкипланови,имавећуснагуод
системског За ко на о кул ту ри77,којијејаснопрописаостра
тешкопланирањезалокалнинивокултурнеполитике.Су
протно,докЗа кон о кул ту ринијебиодонет, За кон о де лат
но сти ма од оп штег ин те ре са у кул ту ри,чијајемањкавост
билаи ташто јецентрализоваоодлучивање,имао је већу
снагуодЗа ко на о ло кал ној са мо у пра викојијелокалнимвла
стимаомогућиодадоносесвојеплановеипрограмеразво
ја.Дакле,праксапоказуједатретманкултуреуградовима
иопштинамазависиодличнихинтересовања,афинитетаи
сензибилисаности доносилаца одлука и појединаца њима
блиских,паиврстењиховогобразовањадалићекултуру
ставити каоприоритетнуна своју агенду, ина којиначин
ћетумачитизакон.Међутим,остајеотворенопитањедали
јединицелокалнесамоуправекојeимајупланове,поступа
јупротивно закону јер су сопственеплановеусвојилепре
доношењанационалнестратегије?

76ЈеданодставоваизнесенуоквируфокусгрупаупројектуПр ви ко ра ци 
ка ко о пе ра ци ји и ди ја ло гу ка из град њи ефек тив них ло кал них кул тур них 
по ли ти ка2002.године.Према:ĐukićDojčinović,V.нав.дело,стр.77.

77МислисенатодаЗа кон о ло кал ној са мо у пра ви непомињеексплицитно
културу као област у којој јемогуће да јединице локалне самоуправе
доносесвојеразвојнепланове,док јеЗа кон о кул ту ри потомпитању
експлицитан.
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Непримењивање стратешког планирања може се окарак
терисатикаоосновнаслабоступрављањакултуромнало
калномнивоу,исправомдовестиупитањесврсисходност
таквихкултурнихполитика,јердоношењеодлуканијеуте
мељенонаразвојнимциљевима.Уколикосутеодлукеидо
бре,могудаимајусамократкорочнерезултате,данедоносе
суштинскепроменеиданеутичунаунапређењеквалитета
животаграђанаулокалнимзаједницама.Ипак,потребноје
иматиувидуискустваизнекихдругихобласти(локалног)
управљањадасамопостојањестратешкихдокументанијеи
гарантстратешкогначинауправљања, јертозависиодто
гадалићеикаколокалневластидокументреализоватиу
пракси.Збогтогајенеопходнакоренитапроменаусмислу
дасменеполитичкихструктуранавласти,партијаикоали
ција, не утичу на (не)усвајање већ креираних докумената
или на имплементацију усвојених докумената. Корист од
стратешкогпланаињеговереализацијетребадаимајугра
ђани,збогкојихсе,изакоје,планправи.За кон о ло кал ној 
са мо у пра викажедаје„Локалнасамоуправаправограђана
дауправљајујавнимпословимаоднепосредног,заједничког
иопштегинтересазалокалностановништво,непосреднои
преко слободноизабранихпредставника у јединицамало
калнесамоуправе,каоиправоиспособносторганалокалне
самоуправеда,уграницамазакона,уређујупословеиупра
вљају јавнимпословимакојисууњиховојнадлежностии
од интереса за локално становништво“ (члан 2 За ко на о 
локалној са мо у пра ви).

Непримењивањестратешкогпланирањамогућејесагледати
икаоједнуодкључнихпрепрекаразвојузаједница,друштва
уопште,којауспораваилизначајноумањујемогућностраз
воја.Унашемслучају,изостанакплановапролонгиратран
зицијуудоменукултурнеполитике,јерјетексадоношењем
докуменататребасуштинскиотпочети.Очигледанјераско
ракуспровођењуреформиукултурнојполитициСрбијеу
односуназваничан,прокламовантоктранзиције.Дискон
тинуитетупраксистратешкогпланирањанеколикодецени
јауназад,стављасадасвенивоевластиуСрбијипреднови
стариизазовстратешкогпланирањаиимплементацијепла
новаињиховогмеђусобног„сусретања”,тј.усаглашавања.

Удаљемпраћењуситуацијеувезиспланирањемукултури
налокалномнивоуодзначајабибилопратитикојомдина
микомиукомобимусекреирајулокалниплановиукулту
ри,потоманализиратисадржајепостојећихибудућихстра
тешкихдокумената,накојиначинселокалневластиносе
саизазовимапланирањаукултури,почевшиодначинана
којидефинишу/поимајукултуру,укојојмерисеослањајуна
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специфичностилокалнихконтекста,накојимвредностима
ипринципимасезаснивају,штасупоставиликаосвојепри
оритете,другимречимакојепроблемесумапиралиикоје
желенајпредареше.Такође, од суштинскеважности јеи
реализацијаовихдокумената,чимесеотварајошједнозна
чајнопитањенашекултурнеполитикена свимнивоима–
питање примене мониторинга и евалуације, још једног
важногорганизационогинструментакултурнеполитике.
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LOCALPLANNINGINITIATIVESINTHECULTURE
OFSERBIADURINGTRANSITION(20002018)

Abstract

In Serbia, transition has implied a transformation of the entire
social system in the spirit of democracy.On the road to developing
democracy, strategic planning has been a key instrument of cultural
policy.Althoughitusedtobepracticedintheselfmanagementsystem,
based on themethod of cooperative planning, the start of transition
introducedtheconceptofstrategicplanningasacompletenovelty.This
iswhytheimplementationoflongtermplanningcanbeobservedasa
new/oldchallengeonalllevelsofmanagement.Thispaperdealswith
the implementationofstrategicplanninginSerbiaonthe local level,
intheperiod20002018.Itgivesareviewoflocalstrategicplanning
initiatives in culture and analyses their implementation on the local
level.Sincethestartoftransition,overtenyears,wehavehadaLaw
onactivitiesofpublicinterestinthefieldofculture(1992)whichwas
inconflictwiththeincreaseofautonomyoflocalselfgovernmentsand
the processes of democratization and decentralization that started in
Serbiaafter2000.Thisincompatibility,aswellasthelackofanational
strategyforculturaldevelopmenthasalsoreflectedontheabsenceof

localstrategicalplansinthefieldofculture.

Keywords: strategic planning, cultural policy, local selfgovernment, 
Serbia, democratic transition


