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ЕКОНОМСКЕМЕРЕКУЛТУРНЕ
ПОЛИТИКЕУФУНКЦИЈИ 

ПОДСТИЦАЊА 
ДАРОДАВСТВАИ 
ЛЕГАТОРСТВА

Сажетак:Овај рад бави се анализом економскихмера културне
политикеуСрбијисааспектањиховогделовањанаподстицање
дародавстваилегаторства.Упрвомделурададајесепојмовно
одређењеосновнихобликафилантропије.Удругомделурадараз
матрају се економскемерекултурнеполитикeуобликовањуин
ституционалногокружењазаразвојиодрживостлегаторствау
Србији.Накрајурадаизносесепрепорукезаунапређењекултурне
политикенанационалномнивоу.

Kључне речи: економске мере, легаторство, дародавство,
културнаполитика,Србија,економикакултуре

Филантропија:одмеценадо
дисруптивногдоброчинства

Феномен доброчинства се углавном повезује са античким
добом. Порекло овог термина потиче од грчке речи phi
lanthropos (philos/phileo – пријатељ, љубав, брижност и
anthropos–људскобиће),апојединиауторињеговозначење
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одређујууширемсмислукаочовекољубље.1Улитератури
сенаводидајезачетникдоброчинства,првенственоуобли
кумеценарства,биоримскиполитичарГајКлинијеМецена,
познатипокровитељуметникаипесника.2Латинскитермин
charitas,сличногрчком,означавачовекољубље,чињењедо
брихдела,акористиседаопишепракседоброчинствакоје
себазирајуназаоставштини.Вујанићидругинаводедво
јакозначењеречифилантропија:љубавпремаљудима,чо
векољубивост3(каопринципипоступањепрематомприн
ципу).

Појединиаутори,анализирајућиисторијуфилантропије,на
воде да је темеље задужбинарства поставио царКонстан
тинI321.годинен.е.успостављајућипрвезадужбине.4У
основидоброчинствајемотивдасеучинидоброделобез
противуслугеиликористи.Доброчинствосепојављујекао
људскаврлина,доброта,благонаклоностпремадругимљу
димаиуразличитимдруштвеноекономскимпериодимаје
попрималоразноликепојавнеоблике.Усредњемвекупоја
вљујесeуупотребиитерминктитор,напросторуВизанти
је.Њимесеозначаваоснивачманастираодноснолице–соп
ственикцрквеилиманастира.5Ктиторисуподизалиобјекте
својим средствима и поклањали своју имовину и прилоге
верскимзаједницама.

У Европи, институционализација филантропије десила
се почетком 16. века доношењем закона о друштвено ко
рисним давањима којим је Елизабета I регулисала област
доброчиних давања у домену религије, образовања, зајед
ничких потреба и помоћи сиромашнима.6 Економски раз
вој,индустријскареволуцијаирастмеђународнетрговине
створиће нове услове за развој филантропије. Појава бо
гатих појединаца и индустријалаца погодоваће креирању

1 Bond,S.(2011)Philantrophyinancienttimes:someearlyexamplesfromthe
Mediterranean” http://sofii.org/article/philanthropyinancienttimessome
earlyexamplesfromthemediterranean(приступ,1.12.2019).

2 Микић,Х.(2011)Културнаполитикаисавремениизазовифинансира
њакултуре:међународнаискустваиСрбија,Културабр.130,Београд:
Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.75103;Микић,Х.(2015)
Привреда и култура: нове визије сарадње у креативној економији,
Интеркултуралностбр.9.

3 Вујанић, М. и др. (2011) Речник српског језика, Нови Сад: Матица
српска,стр.1407.

4 Pavlović,B.(2007)Tragprošlihvremena–istorijaitradicijafilantropijeu
SrbijiuXIXIXXveku,Beograd:Balkanskifondzalokalneinicijative.

5 Marković,V.(1925)Ktitori,njihovedužnostiiprava,Prilozizajezik,knji
ževnost,istorijuifolklorbr.5,str.100.

6 Gareth, J. (1969)History of the Law of Charity 1532–1827, Cambridge:
CambridgeUniversityPress,pp.1618.
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новихобликадародавства.Средином50ихгодинапрошлог
века,стварањевеликихмултинационалнихпредузећадоно
сикорпоративнуфилантропијукаоновиобликдруштвене
одговорностипривредногсектора.

Сразвојемдародавствајављаосеиповећанинтересистра
живачададођудосазнањаоличнојмотивацијидародаваца,
областимаукојимасенајвишеангажују,каоимеханизмима
даривања.Истраживањеурађенонаузоркуод500филан
тропа,показалоједапостојеодређенимотивационифакто
рикојисеучесталопојављујукадајеупитањуфилантропи
ја:ургентностпотребе,потенцијалнекористикојећеимати
прималацдонације,репутација,психолошкекористипопут
уживањаудавању,вредностикојесеподржавајуовимчи
ном,каоиефективностфилантропије(степенукомедава
њедоприносирешавањуодређеногпроблема).7Скорашње
истраживање спроведено у италијанским корпоративним
иприватанимфондацијамаотишлојекоракдаље,иденти
фикујућитримоделапокровитеља:дародавце–идеалисте
којисуусмеренинастратешкуфилантропију,склонитрага
њузановимидејамаипонашањусличномпословним„ан
ђелима”8, затим институционалне филантропе посвећене
традиционалнојфилантропијииподршципројектимакоји
су показали одређени резултат и у које имају поверење и
накрају,филантропедоносиоцеодлукакодкојихјекарак
теристичнодаучествујуиууправљањуфондацијама,али
иуспровођењуполитикедародавства.9Поменутифактори
непогодујуумногомефилантропијиукултури,штопотвр
ђује и глобални извештај о тенденцијама у дародавству у
2018. (Trends inGivingReport).10Oко 41%испитаника до
нирао јесредствакрозплатформеза групнофинансирање
(crowfundingplatform),авеликидеоњихтакођекористион
лајнканаледонирањаикредитнекартице.Уструктуридо
ниранихсредставакултураимаудео4%,аштосетичежи
вотнихстиловафилантропа,каоињиховихмотиваинтере
сантноједајеоко72%испитаниканавелодајепоклањало
средстваувидузаоставштинеилилегата(илииманамеруда

7 Bekkers,R.andWiepking,P.(2011)Testingmechanismsforphilanthropic
behaviour.IntroductiontospecialissueofInternationalJournalofNonprofit
andVoluntarySectorMarketing,InternationalJournalofNonprofitandVo
luntarySectorMarketing,16(4),pp.291–293.

8 Инвеститорикојиулажуновацупројектесависокимризиком,пружају
мунефинансијскупомоћудаљемразвојуикомерцијализацији.

9 Boesso,G.andCerbioni,F.(2019)GovernanceandStrategicPhilanthropy
inGrantMakingFoundations,Cham:PalgraveMacmillan,p.119.

10Узоракзаистраживањечинилојевишеод6000филантропау119зема
љаширомсвета.NonprofitTechforGood.2020;TrendsinGivingReport
2018.https://www.nptechforgood.com/(приступ14.04.2020).
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тоучини).Овиналазиуказују(иакосенеодносеконкретно
налегатеукултури),дадародавствоувидулегаторстваи
задужбинарстваидаљезаузимајувисокоместонаскалижи
вотнихстиловафилантропа.Такођесуинтересантниина
лазидасулибералнијиљудисклонијифилантропији,насу
протонимакојиимајуконзервативнијаубеђења,11штоопет
можеиматиреперкусијенадародавствоукултури,посеб
нокадајеречоулагањимаузаштитукултурногнаслеђаи
очувањетрадиције.Специфичностфилантропијеуобласти
културеогледасеутомедаљудичинедоброчинствозато
штоједоживљавајукаојавнодобро,заједничкуиунивер
залнудимензијуживотасвихграђана.Чакикадаостављају
својувреднууметничку,документационуиличнуимовину
увидулегата,ониимајуутисакдатимедајудоприносра
зноликостикултурногнаслеђаидаулажуустварикојесуод
општегинтересазацелузаједницу.Такавначиндаривања
честонијеповезансаургентношћупотребе,ефективношћу
филантропије и користима које прималац донације може
иматиутекућимоколностима.Краткорочно,ефектиовакве
филантропије могу бити потпуно невидљиви за друштво.
Међутим, посматрано дугорочно, легаторство има непо
битнидруштвени,културни,историјскииекономскизначај.

Данасфилантропијапредстављавеомакомплексанфеномен
ионасепојављујеуразличитимоблицима:каоиндивидуал
на, корпоративна, ризична,партиципативна,филантропија
садруштвенимучинцима,дисруптивна,паметнафилантро
пија.Промене које седешавају у еволуцијифилантропије
показујуда јеонаидаљезадржалаобликдобровољнепо
моћи.Ипакприметно једапостојеинекињениоблициу
којиманеизостајуиочекиванекористи,којефилантропско
давањетребадапроизведе.12

Индивидуалнодоброчинствојеједаноднајстаријихоблика
филантропије. Оно представља појединачно хумано дело,
којеможебитиједнократноилиуконтинуитету.Једнократ
надавањаимајузациљдасепомогнеодређеномлицуили
организацијиувидупреносаправатрајнограсполагањанад
одређеним имовинским користима (новац, потраживање,
правоинтелектуалнесвојине,предметиисл).Континутира
нафилантропијаподразумевасталнадоброчинадавања,ди
ференциранапремасврси,примаоцимаилиобластима.Ин
дивидуалнодонаторствоможесеостваритиувидупоклона
(кадасеимовинскекористипреносеизмеђупоклонопримца

11Исто,стр.5,12.
12Mintz,J.(2016)EmergingFormsofPhilanthropy:TransformingtheFieldor
OldWineinNewBottles,Chicago:MacArthurFoundation,рр.25.
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ипоклонодаваоца),наменскихдонација13(кадасеимовин
ске користи преносе с тачно одређеном наменом), меце
нарства (личног покровитељства усмереног ка појединцу
или некој институцији), легата (у облику давања имовине
по смрти оставиоца лицима или организацијама које ни
сунаследниципозакону),задужбинарства(увидудавања
имовинепослесмртизаостваривањедруштвенокорисних
циљева) ифондација (у облику давањаимовине за опште
кориснесврхе).

Корпоративна филантропија подразумева доброчино да
вање компанија и привредних лица. Компаније могу реа
лизоватисвојадоброчинстваинституционално(путемкор
поративнихфондацијакојемогуосновати)илистратешки
(крозактивностиуоквирупрограмадруштвеноодговорног
пословања).

Партиципативнафилантропијанасталајенаидејамами
крофинансирањадруштвенихпројекатакојимајепретеже
ноограниченприступфинансијама.Заснивасенапринципу
ангажовањавеликогбројафилантропакојималимизносима
подржавају одређени пројекат.14 У новије време појављу
јусеиразнеплатформезагрупнофинансирање.Иакосеу
случајуоваквихдонацијамогудобитипроизводи,одређене

13Речdonatioлатинскогјепореклаиозначавапоклањање,давањепокло
на.Унашем законодавствуподједнако се употребљавају терминипо
клонидонација,углавномкаосиноними.Законодонацијамаихумани
тарнојпомоћинепрецизираовајпојам,већсамоговорикомогубити
примаоци,каоидаседонацијемогудаватиувидуновца,ствари,права,
предмета....(„Сл.листСРЈ”,бр.53/2001,61/2001–испр.и36/2002и“Сл.
гласникРС”,бр.101/2005др.закони).ПоклонједефинисанЗакономо
порезиманаимовину(“Сл.гласникРС”,бр.26/2001,“Сл.листСРЈ“,
бр.42/2002–одлукаСУСи“Сл.гласникРС”,br.80/2002,80/2002–др.
закони,135/2004,61/2007,5/2009,101/2010,24/2011,78/2011,57/2012–
одлукаУС,47/2013,68/2014–др.закон95/2018,99/2018–одлукаУС
и86/2019).Онпредстављапреносбезнакнадеправасвојинеидругих
имовинскихправафизичкимиправнимлицимаувидуготовогновца,
непокретности,покретнихствари,штеднихулога,праваинтелекуталне
својине,правауправљањанамоторнимвозилимаидругимпокретним
стварима.Удомаћојрегулативи,непостојиразликаизмеђунаменских
донацијаипоклона,заразликуоддругихземаља.Умеђународнојфи
лантропскојпракси(последичноирегулативи)прависеразликаизмеђу
поклонаидонације.Донацијесудобровољнадавањакојаимајунамен
скикарактер–тачносезначемуслужедониранасредстваиствари,што
сеипрецизирауговоримаодонацији.Заразликуодњих,поклонису
добровољнадавањакодкојихнепостојиусловљеностнекомконкрет
номнаменоми прималацможе са поклоном располагати у складу са
сопственимпотребама,собзиромнатодајепоклонизразунутрашње
жеље за даривањем, а не нужно и одговор на неке потребе поклоно
примца(којиихможеподмиритипримљенимпоклоном).

14Микић,Х.(2015)Привредаикултура:новевизијесарадњеукреативној
економији,Интеркултуралностбр.9.
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симболичне услуге или поклони, улагања ове врсте нису
примарномотивисанапротивуслугом,већжељомдасепо
могнереализацијанекогпројектаоддруштвеногзначаја.

Ризична филантропија подразумева дугорочни облик до
брочинствакојистварадруштвенеучинкекрозвисокуан
гажованост филантропа, прилагођено финансирање, ор
ганизациону подршку, мерење резултата и управаљање.15
Њу најчешће практикују богати појединаци и пословни
„анђели”16.Примаоцидонацијадоживљавајусекаопартне
ри, а најчешће се улаже у пројекте који имају потенцијал
забрзрастисамоодрживост,акојимогурешитинекедру
штвенепроблеме.Иакосеовеинвестиционепраксеназива
ју„филантропским”,онеипакимајумногекарактеристике
класичног инвестиционог подухвата. Пре свега, овај вид
подршкеподразумевастратешкоулагање–филантрописе
углавномфокусирајунапројектекојимогуостваритинај
већедруштвенеучинкеифинансијскуодрживост,анеретко
сеодњихочекујеипротивуслугаувидуучешћаубудућем
приходуилиодређенастопаприносанауложеникапитал.
Туреч„филантроп”немакласичнозначење,већсе„добро
чинство”огледаучињеницидаћеинвеститориулагатисвој
новацупројектекојинемајувисокестопеоплодњекапитала
(каошто је то уобичајено), већ друштвене ефекте. Ризич
ност оваквогфинансирања условљено је улагањему нове
пројекте,којичестонемогуиспунитикритеријумезабан
карскофинансирање,приносисумалиилиихнема,иречје
опројектимакојистварајуновевредности.Упогледуфи
нансијске подршке практикује се неколикомодела: мешо
витофинансирање(комбинацијафинансирањаузвласничко
учешће),зајмови(којисекаснијемогуинвестиратиувла
снички капитал), надокнадиве донације (донаторска сред
ствакојаслужезафинансијскуодрживосторганизације,али
семогувратитиназахтевинвеститора).Осимфинансијске
подршке(увидувласничкихулога,позајмица),овајоблик
филантропије подразумева и добровољну размену знања,
вештина и контаката. Према истраживању Оргaнизације
заекономскубезбедностисарадњу (2018),нефинансијска
подршканајприсутнијајеуобликуприступамрежиконта
ката, стратешког саветовања и менторске подршке.17 Пре
маистраживањуЕвропскемрежезаризичнуфилантропију
(EVPA),најзначајнијеобластиризичнефилантропијеу2015.
билесуекономскиидруштвениразвој(24%),финансијска

15EVPA.(2018)Venturephilanthropyandsocialimpactinvestment–Apracti
calguide,Brussels:EuropeanVenturePhilanthropyAssociation,р.1.

16Видетинапомену8.
17OECD(2018)PrivatePhilantrophyforDevelopment,Paris:OECD.
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инклузија(14%)иобразовање(13%).Културајебилау7%
случајеваприоритетризичнефилантропије.18

Филантропијазасновананадруштвенимучинцимаутеме
љенајенапринципудавањакојазависеодуспешностидру
штвеногпројекта(нпр.доброчинадавањаседодељујусамо
уколикосењимапостижудруштвенекористиирезултати
одопштегдруштвеногинтереса).Честојеназивајуикола
боративнафилантропија,уследчињеницедадонаторико
рисникдонацијесарађујууостваривањуциљевапројекта.
Овуврстуфилантропијекарактерише:усмереностнаучин
кесамогинвестирања,проценаорганизацијекојаћедобити
филантропску подршку, вишегодишња подршка са флек
сибилнимоблицимакоришћењасредставаимониторинги
евалуацијадониранихсредстава.19

Дисруптивнафилантропијајеобликфилантропијекојиме
њаодносизмеђукорисникаидржаве,акарактеристичнаје
по томештосефинансирајупројектикојипружају алтер
нативнарешењанапостојећедруштвенепроблеме.20Натај
начин,мењајусеоколностикојесудоводиледопојавеодре
ђеногпроблема,аалтернативнимрешењиматежисепружа
њуодређенихкористизациљнугрупупогођенупроблемом
нановначин.Хорватс (Horwats) иПовел (Powell) наводе,
даиакоуслуге које сепружају крозовај обликфилантро
пијемогубитиконкуренцијадржавнимактивностима,њен
основнициљједасепруживећиобимјавнихдобараиуслу
гаграђанима.21Онинаводетрикарактеристикеовефилан
тропије:прва,дајеречофилантропијикојамењаодносиз
међукорисникаипружаоца јавногдобра;друго,да јеона
засновананаконкуренцијикаопозитивнојстраниупроцесу
тражењарешењазаконкретнипроблем;каоидаонаствара
новемоделефинансирањајавнихдобара.22

Паметнафилантропија(smartphilantrophy)јеобликстра
тешкефилантропијеоријентисаненарезултатекојисепо
стижуодређенимдоброчинством.Основнипринципнакоме

18EVPA(2018)Venturephilanthropyandsocialimpactinvestment–Apracti
calguide,Brussels:EuropeanVenturePhilanthropyAssociation,р.39.

19Costa,N. (2017)ThinkBeforeYouGive: ImpactPhilanthropyvsImpulse
Philanthropy; https://medium.com/@Nico_Crost/impactphilanthropyvs
impulsephilanthropy7e8f516c2cb6(приступ1.12.2019).

20Horwats,A.andPowell,W.ContributoryorDisruptive:Donewformsof
philanthropyerodedemocracy?, in:Philanthropy inDemocraticSocieties:
Reich,R.,Cordelli,C.andBernholzL.(eds.)(2016),Chicago:Universityof
ChicagoPress,pp.87122.

21Видетивише:Исто,стр.3.
22Детаљнијеокарактеристикамавидетиу:Исто,стр.4.
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сеоназасниваједасесредствимакојасеулажууодређени
пројекатпостигнуциљевинаефикасанначин.23

Економскемерекултурнеполитикеи
дародавствоуСрбији

НизУнесковихизвештајаокултурнојполитицитокомше
здесетих и седамдесетих година24 прошлог века, показују
даекономскемерекултурнеполитикенисубиленарочито
афирмисане и да се овим термином углавном апострофи
ралонајавнофинансирање.Већиупливекономијеупоље
културе догодио се почетком 80их година прошлог века.
Трозби (Throsby) узроке ове промене проналази у декон
струкцији феномена високе културе и глобализацији. Пр
ви једопринеоширењудефиницијекултуреиизванпоља
уметности,штојезапоследицуималоивећиопсегкултурне
политике,докјеглобализацијаутицаланаприхватањееко
номскихначелаукреирањунационалнихимеђународних
политика.25

Повећањембројаактераикултурнихактивностиуказаласе
потреба и за различитим комбинацијама економскихмера
којимасеможеделоватиупољукултуре.Економскемере
културнеполитикепредстављајуразличитемеханизмекоји
масепостижефункционално,ефикасноиодрживооствари
вањеодређенихекономскихикултурнихциљева,акојисе
немогуостваритиспонтано.Њиховоделовањетребадапод
стакнеактереуекосистемукултуредасепонашајунаодре
ђенначин(нпр.повећаноулагањеприватногсектораукул
турнеактивности,подстицањелегаторства,већибројпред
узетникаукултури,повећаникапацитетустановакултуреза
иновације,бољиприступкултурнимсадржајимаислично).
Разноликост економских мера зависи од модела културне
политике. У либералнодемократским моделима (које ка
рактеришевеликибројактераукљученихустварање,про
дукцијуидисеминацијукултурнихсадржаја)онићеимати
већизначајиодређенарешењабићеостваренакомбинаци
јом различитих економских мера, него ли у бирократско
административним моделима културних политика (где

23Brest,P.andHarvey,H.(2018)Moneywellspent:AStrategicPlanforSmart
Philanthropy.Stanford:StanfordBusinessBooks.

24Видети: UNESCO (1969) Cultural Policy: A Preliminary Study, Paris:
UNESCO;UNESCO(1970)IntergovernmentalConferenceonInstitutional,
AdministrativeandFinancialAspectsofCulturalPolicies,FinalReport.Pa
ris:UNESCO;UNESCO(1983)Culturaldevelopment:documentarydossi
er,No.1,Paris:Unesco.

25Throsby,D. (2011)EconomicsofCulturalPolicy,Cambridge:Cambridge
Press,рр.23.
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је држава кључни актер усмеравања културног развоја) у
којимасуовемерепретежноконтролногкарактера.

Уосновикреирањаекономскихмеракултурнеполитикена
лазесеекономскиинструменти.Онисемогуподелитина:
фискалне(порезиијавнефинансије),кредитнофинансијске
(камате, зајмови, концесије...), спољнотрговинскеинстру
менте (царине, таксе, дозволе...), инструменте регулације
(нпр.препоруке,квоте,сагласности,дозволе...).Економске
мерекултурнеполитикеунекимситуацијамапредставља
јунеопходан, алинеидовољанусловдабисеостварили
одређени циљеви.Оне семорају комбиновати са осталим
инструментимакултурнеполитикепопутправнополитич
ких, вредносноидејних и организационих.У другим слу
чајевима, актериукултурисензибилнијисунањих, те се
економским инструментима могу ефикасно постићи од
ређенициљевикултурнеполитике.Стога је важноистаћи
данемауспешногмоделауовојобласти,већсеекономске
мереморајуконтекстуализоватиуодносунадруштвении
економскисистем,прилагодитиспецифичностимаактерау
култури, културним вредностима и обрасцима понашања,
пословниммоделима,нивоукултурногразвојаисл.

Упоследњихнеколикогодина,унашојземљивладаповећа
ноинтересовањезафилантропију.Оваобластјеипредмет
разнихadhocистраживањакојимасеприкупљајуодређе
ниподационивоу,интензитетуидругимкарактеристикама
филантропијеуСрбији.Крозпројектнеиницијативеневла
диногсекторазаговарасебољарегулативазадародавство,
акрозкампањерадинаподизањујавнесвестиозначајуфи
лантропије.Овеиницијативесуувеликојмериоријентиса
ненапромовисањефилантропијекаоодговоранасоцијалне
изазовескојимасесусрећуграђаниуСрбији,докјеафир
мацијафилантропијеукултурикаоспецифичнаобластуве
ликојмеризапостављена.

Резултати извештаја „Србија дарује непрофитним органи
зацијама”показујуда јеу2018.годинизабележенонешто
вишеод2300доброчинихакција,одчеганајвећибројњиху
Београдскомрегиону(вишеод50%).Поменутимистражи
вањемутврђеноједа29%корисникадонацијаукултурии
уметности представљају непрофитне организације, док су
70%други субјекти.26Може се закључити, да се донатор
ствоукултуризаразликуоддругихобласти,јошувекнај
већим делом одвија у јавном сектору и да је усмерено ка
традиционалним установама културе. Ипак, општи развој

26Tragfondacija(2019)Srbijadarujeneprofitnomsektoru2018,Beograd:Trag
fondacija.
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филантропије код нас није на задовољавајућем нивоу. Ре
зултатио стањуфилантропијеизмеђународногизвештаја
Светскогидексадавањау2019.години(WorldGivingIndex)
тоипотврђују.27Овајиндекскрозтристуба(помоћнепозна
тима, донирање новца, волонтирање) прати стање филан
тропијеу145земаља.Међупрвихпетземаљависокогсте
пенафилантропијеналазесеИндонезија,Аустралија,Нови
Зеланд,САДиВеликаБританија.Србијајепремаовомин
дексурангиранана зачељу, чакна129месту, изаБоснеи
Херцеговине(90место),ЦрнеГоре(116место)иАлбаније
(108место).

Изуглакултурнеполитике,подстицањефилантропијенор
миранојекаоопштиинтересукултуризаједносарегулиса
њемтржиштаукултури,подстицањемспонзорисања,меце
нарстваидонаторства(члан6,тачка29.Законаокултури28).
Тимесустворенирегулаторниусловидасемерамакултурне
политикеделујеуправцуостваривањаовихциљева.Међу
тимпостојећипредлозиСтратегијеразвојакултуредо2029.
године и Акционог плана за њено спровођење у периоду
20202022.29овој теминепосвећујускороникаквупажњу,
па се стиче утисак да доносиоци одлука на националном
нивоунеперципирајуфилантропијукаоважнутему.Лега
торствојенормираноикаоекономскамеракултурнеполи
тике,гдејепрописанодасекултурнипрограмиипројекти
установакултуреидругихсубјекатаукултурифинансирају
[...]одлегата,донација[...].30Ипак,остајенепознаницана
којиначинћесеовиоблицидародавстваподстицатиуокви
рукултурнеполитике,каоипословнихполитикаустанова
културе,собзиромнатодаактуелнапраксапоказуједасеу
видулегатаустановамакултурепретежнопоклањајувредни
артефакти и документациониматеријал, али не и ликвид
наимовина (новац, хартије од вредностии сл.) којаможе
служитизањиховофинансирање.

Унашемпорескомсистемунеколикојепорескихобликако
јитангирајулегаторство.Тосупорезинанаслеђеипоклон
ипорезнадобитправнихлица.Првипредвиђаослобађање
одпорезанаимовину,уколикоселегатипоклањајујавним
установама и постају државна имовина.31 Ослобађање од

27CAF(2019)WorldGivingIndex,CAF.
28Службенигласникбр.72/09,13/16,30/16–исправкаи6/20.
29Видетивише:ВладаРепубликеСрбије,Седница13.02.2020.https://

www.srbija.gov.rs/prikaz/444414(приступ,15.03.2020).
30Члан10Законаокултури.
31МишљењеМинистарствафинансијабр.4300600250/200804од6.4.

2009.год.
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овог пореза представља значајан подстрек за легаторство.
Међутим,одњегасуослобођенисамолегатикојипрелазе
ујавнусвојину.Уколикосеонипоклањајуприватнимуста
новама,порескеолакшиценисупрописане.Утомслучају,
вредностлегатабићеосновицазаобрачуниплаћањепореза
нанаслеђеипоклон(2,5%)натеретлицакојелегатприма.
Оваквеодредбемогуспутатииницијативедругихправних
лица,дапримајулегате,старајусеоњимаиизлажуих.

Уоквирупорезанадобитправнихлица32задоброчинаула
гањаукултурупредвиђенесуолакшицеуизносуод5%од
укупног годишњегприходаправноглица.Додатнимправ
ним актом33 Министарство културе и информисања пре
цизиралојекојисерасходисматрајуулагањемукултуруу
смислуовепорескеолакшице.Анализомовогакта,можесе
недвосмисленоутврдитидаулагањапривредногсекторау
легатемогу уживати пореске олакшице само уколико они
имајустатускултурногдобра.Уосталимслучајевима,оста
јенепознаницадалијеодржавање,афирмацијаиизлагање
легата који нису у режиму заштићених културних добара
расходукултурикојијеизузетизопорезивањапорезомна
добитправнихлица.Овдетребаистаћидаумалиммести
маширомСрбијеуметничкиилегатизнаменитихличности
могупредстављативажанразвојниресурс,несамоусмислу
богаћењалокалнекултурнебаштине,већиусмислутуризма
илокалногекономскогразвоја.Легатисуинеодвојивидео
културног идентитета одређених простора. Било да је реч
означајнимуметничкимзбиркама,библиотечкој,архивској
грађиилиличнимстваримазнаменитихличности,њихове
културне и историјске вредности уткане су уширу слику
друштвеногживотаместаукомесуживели,боравилиили
стварали.Међутим, легати често нису доступни јавности,
јернемадовољносредставазањихововредновање,зашти
туиизлагање.Прецизирањеиексплицитнијенавођењеула
гањаулегатекаорасходакојиуживајупорескеолакшице,
омогућилобидасестекнуосновниусловизауспостављање
различитих облика њиховог финансирања из привредних
извора.

Заразликуоддонаторствакојејеунашемпорескомсисте
мудефинисанокаодоброчиноулагање,спонзорствапред
стављајукомерцијалниуговорниодносукомеседефинишу

32Закон о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС“ бр.
25/2001, 80/2002, 80/2002 – др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010,
101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – др. закон, 142/2014,
91/2015–аутентичнотумачење,112/2015,113/2017,95/2018i86/2019.

33Правилникоулагањимауобластимакултурекојасепризнајукаорас
ход,СлужбенигласникРепубликеСрбијебр.78/2018.
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користи за једну и другу страну. Расходи који настану на
име спонзорства културних пројеката признају се у цело
купном износу као расход пореског периода.Иако се ови
облицифинансирањалегатамогупојавитиупракси,безве
ћеафирмацијезначајаивредностилегатанеможесеочеки
ватидаонимогупостатизначајнијиизворњиховогфинан
сирања.Свеликомсигурношћуможесеочекиватидаћесе
привреднисубјектичешћеопредељивати заспонзорисање
комерцијалнихкултурнихдогађаја,неголегата.Разлогзато
не треба тражити само у циљној публици легата, већ и у
томештосуупитањупројектикоји захтевају софистици
ранијеобликемаркетингаипажљивеканалекомуникације
спонзорскихпорука.

Замоделирањеекономскихмеракултурнеполитикеважна
јеичињеницадалегатинемајунекуправнуформу,већсу
тоскуповиодређенихимовинскихправакојисеуступајуна
чувањеиизлагање,претежнојавнимустановамакултуре.34
Збогтогајенеопходноекономскиммерамастворитиуслове
зафинансирањетрошковањиховогодржавањаиизлагања.
Удоменујавнихфинансијалегатисефинансирајууоквиру
редовноградаустановакултуре.Уколикосуониурежиму
заштићеногкултурногдобра,финансирањесеможеоства
ритииизпрограманамењенихзаштитииочувањукултур
ногнаслеђа(музејсконаслеђе,стараиреткакњига,архивска
грађа).Међутим,иакојеовакавначинфинансирањалегата
нормативномогућ,оннијеостваривупракси.Наиме,мно
геустановекултуренедобијајудовољносредставазасво
јередовнепрограме,тесулегатиутаквимоколностимана
маргинамањиховихпрограмскихпланова.Сдругестране,
многилегатииакосувредниизначајни,нисуурежимуза
штићеногкултурногдобра,пасењиховомодржавањуииз
лагањунепридајенекивећизначај.Таконастајеситуација
укојојсесамоустановекултуребринуозаштитииодржа
вањулегата,аличестобезпартнерствасдругимактерима.
ПостојећиконкурсиМинистарствакултуреиинформисања
спроведени у последњих неколико година, показују малу
заступљеност легата у конкурсном финансирању.35 Укљу
чивањелегатауопштиконкурсзазаштитуиочувањекул
турногнаслеђа,можедадоведеидотогадауодмеравању

34Оправном третманулегатаиизазовимау овој области видети више:
Божић,Ј.(2019)ЛегатиукултурнојполитициСрбије,Београд:Факул
тетполитичкихнаука(докторскадисертација),стр.3246.

35Напримеру2019.годиниподржано је5пројеката,укупневредности
нештомањеод1,7милионадинара(конкурсмузејсконаслеђе),1про
јекат у области библиотечкоинформационе делатности (нешто мање
од800.000динара),1пројекатуобластистареиреткекњиге(300.000
динара).
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финансијскихприоритета,превагуоднесунекидругипро
јекти,анелегати.

Препорукезаунапређењекултурнеполитикена
националномилокалномнивоу

Многеколекције,појединачниартефактииимовинакојису
данасдеоприватнихиницијатива,могуубудућностипоста
тијавнадобра.Збогтогајеважнодасеекономскиминстру
ментимаделујеуправцуподстицањалегаторства,одрживо
стилегатакојисупохрањениуодређенимустановамакул
туре,каоиукључивањувећегбројаактерауњиховофинан
сирање.Овдетребаиматиувидудаподстицањелегаторства
нетребаспроводитисамоудоменуекономскихмера,већи
ширеафирмацијомвредностилегатаикултуредародавства.
Препорукезаунапређењекултурнеполитикенанационал
номнивоумоглебибитизаснованенатристуба:

Пореске мере: у оквиру пореских мера неопходно је по
штоватипринципправичноститеомогућитиустановамау
свим власничкимоблицима да уживају пореске олакшице
за примљене легате.Како би сепобољшалофинансирање
одржавањаиизлагањалегата,порескемеретребанормира
типрецизније,узуважавањесвихспецифичностиулагања
улегате.Афирмацијомлегатакаоважнихкултурних,исто
ријских,туристичкихиекономскихресурсатребаподизати
свестпривреднејавностиоиновативнимпројектимаусфе
ридруштвеноодговорногпословањакојисемогуостварити
њиховимвећимангажманомуовојобласти.

Јавнофинансирање:упоредо с порескиммерама, требало
би и кроз јавно финансирање афирмисати приватнојавна
партнерствауфинансирањулегата.Тобиподразумевалода
сеуоквируМинистарствакултуреиинформисањаформи
рапрограмскиконкурснакомебисеподржавалипројекти
којисебавеафирмацијомиширимукључивањемлегатау
локалниодрживиразвој.Пројектиуовојобластиморалиби
дапруже,осимсвеобухватнихусловазаистраживање,вред
новање,чувањеиизлагањелегата,ииновативнеприступе
њиховомширемукључивањуулокалниекономскиразвој.
Тобидопринелодасепоступноствориодрживимоделочу
вањалегата,ањиховоафирмисањекаоважнихресурсало
калне заједнице засигурно би привукло и друге изворе за
њихово финансирање (међународни фондови, привредна
предузећа).

Афирмација дародавства и легаторства:иако је мера из
домена вредносноидејног корпуса инструмената култур
неполитике, онаима економске последице.Афирмацијом
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културедародавства,легатаиунапређењемзнањаширејав
ностиоњиховимвредностима,допринелобисестварању
позитивнедруштвенеклимеукојојлегатизаузимајуономе
стокојебиудруштвуитребалодаимприпада.
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Abstract

Thepaperdealswithanalysisofeconomicmeasuresofculturalpolicyin
Serbiafromtheperspectiveoftheirinfluenceonboostingphilanthropy
andpromotingbequests.Thefirstpartofthepaperexplainsconceptual
terminologyofthebasicdimensionsofphilanthropy.Thesecondpart
of the paper discusses economic measures of cultural policy from
the perspective of theirs role in creating institutional framework for
development and sustainability of philanthropy and bequests.At the
endofthepaperculturalpolicyrecommendationsforimprovementof

nationalculturalpolicyarepresented.
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