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Нови културни модел у финансирању? 

Сведоци смо последњих година да преко медија сазнајемо о учешћу 
државних органа (Министарство за култру, Министарство финасија, 
Секретаријат за културу Града Београда) у финасирању неких манифестација 
културе и забаве које се у својој основи базирају на комерцијалном принципу 
(Гуча, Егxит, џез фестивали, поп и рок гостовања и сл.). 

Дакле, државне институција чија је обавеза да средствима из буџета 
(средства пореских обвезника, а не своја) финасирају некомерцијалне 

институције из области образовања и културе – финансирају институције и манифестације 
које треба да својим комерцијалним резултатима финансирају своје потребе, а делом преко 
законске регулативе учествују и у попуњавању буџета, фондова за ауторска права, Црвеног 
крста и сл. 

По моделу који је важио до 90-тих, обавеза свих институција које су се бавиле 
комерцијалним културно-забавним манифестацијама била је да искључиво врше продају 
улазница које су биле регистроване по серијским бројевима, са којима је благајна посебним 
финансијским документима задуживана. Тако уредна регистрација и поступци у задуживању 
омогућавали су лакши обрачун стечених прихода од продаје улазница, а и обезбеђивали су 
јасну контролу протока новца. На сваку улазницу која је била бесплатна организатор је био у 
обавези да плати порез на репрезентацију. 

По новом моделу који се сада формира, сами организатори штампају улазнице без серијских 
бројева, које имају само фиктивну вредност, а не стварну, сами задужују благајну са таквим 
улазницама, без посебног критеријума се деле бесплатне улазнице које не подлежу никавим 
порезима, итд, итд, па Још и ДОТАЦИЈЕ. Простора за манипулацију и малверзацију колико 
хоћеш! 
Шта се новим моделом добија? 

Можда на први поглед изгледа корисно то што држава помаже комерцијалне културно-
забавне манифестације јер се стиче утисак богате државе која је задовољила потребе 
недоходовних институција па сада помаже и ове друге – комерцијалне. 

Међутим, као што је познато, то је далеко од реалног стања. Институције културе 
(позоришта, библиотеке, музеји, архиви и сл.) грцају у финансијским тешкоћама, а њихови 
оснивачи финансирају комерцијалне програме. 

Сем тога, постоји још једна нелогичност. Самостални уметници се но-вим законским 
регулативама усмеравају у предузетнике, што и јесте делимична пракса у богатим дражавама, 
а код нас држава је почела да субвенционира предузетнике. Овакве праксе углавном нема ни 
у једној држави. Шта више, овакви потези не стимулишу предузетнике да буду креативни. 
Зар није лакше ослонити се на неки буџет и “вози Мишко”. Зашто би се ове институције 
мучиле на тржишту кад могу да “требују паре” за своје манифестације. Значи, овим потезом 
држава не стимулише предузетнички принцип. Предузетнички принцип је модел који је 
најдоминантнији у државама Запада у области забаве и културе, поготово у Америци (САД), 
која неке облике манифестација и институција стимулише пореским олакшицама. 

Да закључимо, тренутни модел усмерава – сви на буџет! И сви код министара на 
“поклоњење”. То је нова културна политика и модел!? 


