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На дну

* 1. Члановима закона 46, 47 и 48 регулисано је питање управног одбора 
јавних установа културе. Према Члану 46. предложеног закона две трећине 
управног одбора именује оснивач установе, док осталу трећину предлажу 
радници установе. Одмах напомињемо да је на исти начин регулисано 

Чланом 55. организовање надзорног одбора. По неким извештајима 
међународних институција и невладиних организација, савремена Србија 
спада у најкорумпираније земље модерног света. Нама је познато да је сам 

нуклеус организованог криминала у подели апсолутне власти међу полити чким партијама, 
које се на принципу гангова на Западу договарају о свему што је у њиховом интересу, не 
водећи притом рачуна о законима који у свакој правној држави морају бити изнад политике. 
Е, управо тај принцип уграђ ује члан 46. предложеног Закона о култури, јер он омогућава 
партијама на власти пуну контролу над инситуцијама које би по својој суштини морале да 
буду програмски детерминисане једино професионалним и уметнич ким критеријумима. 

Овај члан Закона заправо афирмише и легализује постојећу праксу која је, будући накарадна, 
довела до катастрофалних резултата. Ти резултати нас данас сврставају на само дно 
културног живота и хуманистичких слобода. 

2. Чланом 46. је такође регулисано да председнику и члановима управног одбора може 
припадати накнада за рад, под условима акта оснивача. Ипак, један од послова управног 
одбора је и доношење других аката, тачније долази до тога да управни одбор сам себи 
установљава надокнаду за рад. Нашој јавности је веома позната пракса прања новца преко 
спортских организација и културних институција. Овај члан, дакле, омогућава легализацију 
те криминалне праксе, јер, понављам, наши кланови у култури, организовани на принципу 
гангова остварују ефикасну мафију која директно исисава новац пореских обвезника, нимало 
не водећи рачуна о квалитету, васпитној и културној функцији програма који искључиво 
служе као покрић е за ову, у свету, јединствену криминалну праксу. То је управо 
материјализација једноставно замишљене пљачке коју међусобно договарају овлашћ ени 
законодавци. 

3. Управни одбор такође чланом 48. доноси годишњи финансијски план и усваја уједно 
годишњи обрачун. Немогуће је и практично будаласто да неко ко троши намеће свој 
финансијски план ономе ко одобрава средства. Та пракса ни досад није функционисала, јер 
никад оснивач у пракси није водио рачуна о табеларно фризираним трошковима који се 
предвиђ ају у важећим метастабилним односима нашег друштва. Било би добро када би 
оснивач установе договарао програм из постојећ е државне политике у култури (?) и онда 
одредио суму која би покрила не само трошкове него и омогућила одређ ен квалитет 
програма што би довело до подизања нивоа рада и одговорности оних који су на челу 
установа. Наравно да би за спровођење такве политике били потребни принципи као што су 
национални и културни интерес у тражењеу буџетских средстава. Разуме се да то не би 
утицало на аутономију и слободу уметничког стваралаш тва већ би допринело 
професионалном достојанству и високој репрезентацији остварених програма. 

4. Чланом предложеног закона 55. истиче се да члан надзорног одбора не може бити у исто 
време и члан управног одбора. Истакли смо да две тре ћине надзорног одбора предлаже и 
поставља оснивач. Али такође наводимо да је предлогом закона оснивачу јавне установе 
културе омогућено да поставља већину чланова управног одбора, надзорног, као и самог 
директора и уметничког директора исте установе. Поставља се, између осталог и питање, да 



ли је надзорни одбор у могућности да обавља свој посао, а то је “да прегледа извештаје о 
пословању, билансима и пословној политици јавне установе и обавља друге послове утвр 
ђене од саме установе културе” с обзиром да чланови морају да контролишу рад оних који су 
их поставили на то место, односно оснивача? С обзиром на овлашћења и ингеренције 
управних одбора не видим озбиљне разлоге за установљавање надзорних одбора, поготову 
зато што они свој извештај о контроли рада управних одбора подносе управо њима. По што 
се чланови надзорних одбора именују и постављају по истом принципу као и чланови 
управних одбора, не видим могућност да исти кадровски одабир контролише сам себе. 
Разуме се да су ту надзорни одбори да својим ауторитетом легализују криминалне радње 
својих партијских другова а не да их спрече и санкционишу. 

5. Друго питање које се покушава регулисати новим законом је приватизација јавних 
установа културе. Чланом 107. се одређује да приватизацију установе може извршити њен 
оснивач. Поред тога што је приватизација јавних установа културе лоша и неправедна као 
што је то показала досадаш ња пракса приватизације целокупне српске привреде, она је у 
овом слу чају и нехумана и немогућа. На пример, наша позоришта уоп ште нису кадровски 
припремљена да остварују висок ниво уметничких остварења који би им гарантовао 
егзистенцију у условима тржишне конку На дну* 7 ренције. Она су већ одавно погубила свој 
идентитет, јер су се, због хонорара, определила за глумачке кланове који играју у свим 
пројектима и у свим позориштима. Услови за улазак у клан су доста нејасни, уосталом, као и 
у тајним друштвима, па се тако десило да Србија никад није имала више уметничких школа и 
академија а никад мање позоришних представа. То је измеђ у осталог и због тога што сама др 
жава (партије на власти) својом политиком остварјује ову веома скупу, а ипак 
минималистичку доктрину. Дакле, ако оснивач прода установе културе својим љубимцима, 
он ће морати и даље да улаже у њихов рад, јер ће њихов опстанак без државног новца бити 
немогућ. Даље, не постоје услови да се јавни приходи од представа и другог 
културноуметничког програма опорезује и тако се остварује легитимна црна рупа за отицање 
буџетског новца. Аутори овог предлога закона уопште нису размислили о специфичности 
полож аја културе и који је њен национални значај. Нивелизација и поништавање културних 
вредности, с једне стране, и с друге, неодмерено и неконтролисано улагање државног новца у 
њу, довешће до њеног поништавања у пракси, дакле до губљења националног идентитета и 
хуманистичког дигнитета народа што ће га изложити даљем духовном девастирању и 
тоталној пропасти. 

6. Поред горе наведеног, предлог закона ни у ком случају није ни поку шао да регулише 
многа питања. Да ли је запосленим глумцима, редитељима, драмским писцима у једном 
позори шту и даље омогућено да раде хонорарно у осталим јавним установама културе, при 
чему настаје проблем ве ћег броја незапослених уметника? На крају мора се рећи да је 
култура, иако духовна, у пракси веома конкретна делатност чији се резултати могу мерити 
пре свега једном компаративном методом. На пример: ако једно добро лондонско позориште 
не може да оскудева у Београду београдском публиком, било би добро да једно добро 
београдско позориште исто тако не може да оскудева лондонском публиком у сред Лондона. 
Процена квалитета наших представа на жалост, поверена је клановским прирепцима, 
опскурним типовима дубиозног образовања и духа, дакле најпроблематич нијем соју људи 
који је навикао да живи, макар и веома скромно, од улагивања и полтронисања богатим 
позоришним моћницима који су по угледу на оне којима је држава њихова прћија, такође 
присвојили најдрагоценији део народа и тиме створили паралелни клер за експлоатацију 
секуларног духовног богаства српског народа. Национално позориште чији репертоар није 
заснован на савременој срспкој драми, није национално и губи своје упориште у публици 
која се из године у годину смањује. Зато мислимо да би се зарад опстанка српског позоришта 
морала из њега истерати политика која је својом досадашњом праксом угрозила саме основе 
нашег националног бића. Духовни лидери нације су на жалост, у својим институцијама 
изгубили позиције са којих би могли да упозоре Србе на погубну реалност која им и као 



људима, и као народу, ради о глави. 
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