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1. УВОД  

 

„Без културе и релативне слободе коју она подразумијева, друштво, чак и оно које је 

савршено, постаје џунгла. То је управо разлог зашто свако аутентично дјело 

умјетности представља наду за будућност.“ Албер Ками (Albert Camus) 

 

Kада се говори о значају и вриједности културе и умјетности у друштву, важно је 

првенствено истаћи њене суштинске, базичне вриједности, према којима култура и умјетност 

служе како би обогатиле наш унутрашњи свијет. То је оно што вреднујемо, оно што нам је 

заиста важно. Међутим, поред овог исконског схватања културе и умјетности, такође је 

важно разумјети да и култура и умјетност имају један знатно шири, мјерљивији утицај, не 

само на наш унутрашњи свијет, него и на наше здравље, друштво, образовање и, 

напослијетку, на нашу економију. Како бисмо схватили право значење и положај културе и 

умјетности у друштву – а то је да су оне стратешки ресурс тог друштва, важно је да 

препознамо утицај које оне на њега врше. Ако бисмо сада то друштво замислили без 

цивилизацијског утицаја културе и умјетности, онда бисмо морали да га оголимо и да га 

лишимо онога што представља срж тог друштва, те уједно и највеће задовољство у животу, 

под условом да занемаримо и чињеницу да је у образовном смислу оно од виталног значаја. 

Покушајмо замислити друштво без културе и умјетности; одузмимо колективно сјећање 

нашим музејима; уклонимо музику из наших простора културе и хорове из наших заједница; 

одстранимо представе из наших позоришта или књиге из наших библиотека; затворимо 

фестивале, филмске, позоришне, музичке, фестивале визуелне умјетности и аматерског 

стваралаштва; избришимо језик и писмо; избришимо књижевност, сликарство, филмску 

умјетност и сва дјела архитектуре, прошла, садашња, али и она будућа која би једном могла 

постати дио наше културне баштине; избришимо све и остаће нам не само друштво лишено 

дијалога о свом личном идентитету, него друштво без идентитета.  

Ако пођемо од могуће дефиниције да је култура скуп свих процеса и промjена које 

су настале интервенцијом људске врсте на природу, друштво и мишљење, а све у сврху 

настанка, опстанка и просперитета људске врсте, онда Стратегија мора на првом мјесту 

имати појединца, умјетника који својим дјеловањем мијења себе, али и друге око себе. 

Његово дјеловање може бити у оквиру институције или самостално, али циљ је увијек 

исти – стварање нове вриједности у култури. 

Базирана на свијести о значају и важности културног идентитета, али и идентитета 

уопште, Стратегија развоја културе Републике Српске 2017–2022. (у даљем тексту: 

Стратегија) за приоритет има подизање општег вредновања културе и умјетности, као 

кључних фактора у стварању, одржавању и промоцији тог културног идентитета. У 

питању је развојни документ, којим Министарство просвјете и културе, на основу 

претходно извршене анализе стања, одређује стратешке правце културног развоја 

Републике Српске, дефинише културну политику, препознаје кључне носиоце културног 

развоја и планира начине за његово унапређење и подстицање. 

 

 

2. ПРАВНИ ОКВИР ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ 
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Уставни основ за доношење Стратегије садржан је у Амандману XXXII на члан 

68. т. 6. и 12. Устава Републике Српске, према коме Република Српска уређује и 

обезбјеђује бригу о дјеци и омладини, образовању, култури и заштити културних добара 

и физичкој култури.  

Устав Републике Српске посвећује читаво једно поглавље (чл. 10–49) људским 

правима и основним слободама. Између осталог, члан 27. Устава прописује да је научно, 

културно и умјетничко стварање слободно, те гарантује заштиту моралних и имовинских 

права по основу научног, културног, умјетничког и другог интелектуалног стваралаштва. 

 

2.1. Међународни правни оквир 

 Повеља Уједињених нација (Сан Франциско, 26. јун 1945. године); 

 Универзална декларација о људским правима (Париз, 10. децембар 1948. године);  

 Конвенција о заштити умјетника извођача, произвођача фонограма и установа за 

радио-дифузију (Рим, 26. октобар 1961. године);  

 Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима (Њујорк, 16. 

децембар 1966. године); 

 Универзална конвенција о ауторским правима (Париз, 24. јул 1971. године). 

 

УНЕСКО 

Министарство просвјете и културе Републике Српске спроводи сљедеће конвенције: 

 Конвенција о заштити културних добара у случају оружаних сукоба (Хаг, 14. мај 1954); 

 Конвенција о мјерама забране и спречавања недозвољеног увоза, извоза, преноса 

својине над културним добрима  (Париз, 14. новембар 1970. године); 

 Конвенција о ауторским правима (усвојена у Женеви 6. септембра 1952. године, 

измијењена у Паризу 24. јула 1971. године); 

 Конвенција о заштити свјетске културне и природне баштине (Париз, 16. новембар 1972); 

 Венецијанска повеља из 1972. године допуњена Повељом конзервације и рестаурације 

умјетничких и културних споменика из 1987. године; 

 Конвенција о заштити подводног културног насљеђа (Париз, 2. новембар 2001); 

 Конвенција о очувању нематеријалног културног насљеђа (Париз, 17. октобар 2003); 

 Конвенција о заштити и промовисању разноврсности културних израза (Париз, 20. 

октобар 2005. године).  

 

 

САВЈЕТ ЕВРОПЕ 

• Европска конвенција о култури (1954.); 

• Европска конвенција о заштити археолошке баштине (Лондон, 6. мај 1969.); 

• Европска конвенција о заштити архитектонске баштине (Гранада, 3. октобар 1975.); 

• Европска конвенција за заштиту архитектонског насљеђа Европе (1985.); 

• Европска конвенција о кривичним дјелима у вези са културним добрима (Делхи, 23. 

јун 1985.); 
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• Европска конвенција о заштити археолошке баштине (ревидирана, Валета 17. јануар 

1992.); 

• Европска конвенција о филмској копродукцији (Стразбур, 2. октобар 1992.); 

• Европска повеља о регионалним језицима или језицима мањина (Стразбур, 5. 

новембар 1992.); 

• Хелсиншка декларација о политичкој димензији очувања културног насљеђа у Европи 

(Хелсинки, 30. мај 1996.); 

• Европска конвенција о предјелу (Фиренца, 20. октобар 2000.); 

• Европска конвенција о заштити аудио-визуелне баштине (Стразбур, 8. новембар 

2001.); 

• Оквирна конвенција Савјета Европе о вриједности културне баштине за друштво 

(Фаро, 27. октобар 2005.). 

 

2.2. Правни оквир Републике Српске 

 

Област културе у Републици Српској (у даљем тексту: Република) уређена је 

законским и подзаконским актима, а приликом израде Стратегије узете су у обзир 

одредбе сљедећих закона: 

 Закон о културним добрима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 11/95 и 

103/08); 

 Закон о Спомен-подручју Доња Градина („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 16/96 и 1/09); 

 Закон о библиотечко-информационој дјелатности („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 44/16);  

 Закон о позоришној дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, бр. 92/16);  

 Закон о издавачкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, бр. 46/04); 

 Закон о архивској дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, бр. 119/08); 

 Закон о музејској дјелатности (”Службени гласник РС”, бр. 89/08, 57/12 и 18 /17); 

 Закон о кинематографији („Службени гласник Републике Српске“, бр. 37/09); 

 Закон о стицању статуса самосталних умјетника („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 50/10). 
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3. ИНСТИТУЦИЈА И УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ НА РЕПУБЛИЧКОМ НИВОУ 

 

 

Шема бр. 1: Организациона структура институција и јавних установа културе на републичком 

нивоу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mинистарство просвјете и 
културе

Републичке управне 
организације

Републички завод за 
заштиту 

културно-историјског и 
природног насљеђа

Архив Републике

Републички 
секретаријат за вјере

Јавне установе 
културе

Музеј Републике 
Српске 

Специјална 
библиотека за 

слијепа и слабовида 
лица 

Музеј савремене 
умјетности

Народна и 
универзитетска 

библиотека 

Археолошки музеј 
„Римски 

муниципиум“ 
Скелани

Народно позориште 
Републике Српске

Спомен-подручје 

Доња Градина

Дјечије позориште 
Републике Српске 

Кинотека Републике 
Српске 
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4. ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА КУЛТУРЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

 

4.1.  Културна инфраструктура 

 

Дјелатност културе на републичком нивоу чини систем установа и њихових 

активности. Овакав начин функционисања културе захтијева једну одређену врсту 

системске организације, која укључује све институције из те области, заједно са њиховим 

организационим, техничким и извршним капацитетима. Таква системска организација 

подразумијева оформљену, остварену инфраструктуру која јој омогућава 

функционисање, а која се, осим физичког аспекта (у смислу објеката, технике и осталог), 

састоји и од организационог аспекта (развијеног система сарадње, интероперабилности, 

итд.). 

Када говоримо о објектима и просторима у којима се организује рад  републичких 

установа, можемо да закључимо да већина објеката припада насљеђу Социјалистичке 

Федеративне Републике Југославије (од којих многи нису санирани). Поред тога, 

поједине републичке установе су смјештене у неадекватне просторе недовољног 

капацитета, док су друге опет у просторима неријешених имовинско-правних односа. 

 

Републичких музеја 

2 

Републичких 

позоришта 

2 

Републичких библиотека 

2 

УНЕСКО листа 

3 

 

Специјализованих 

музеја 

2 

Градских позоришта  

1 

Народних библиотека 

49 

Заштићених добара 

700+ 

Осталих музеја 

6 

Осталих позоришта - 

организација 

16 

Кинотека Републике 

Српске 

1 

Културних центара 

30+ 

Галерија  

4 

Концертних дворана 

1 

Градских биоскопа 

3+17 

Атељеа 

1 

Табела бр. 1: Културна инфраструктура Републике Српске 

 

4.2. Подручја дјеловања у култури 

 

Култура и умјетност Републике се развијају кроз сљедеће дјелатности:  

културно-историјско насљеђе, музејску дјелатност, библиотечку дјелатност, позоришну 

дјелатност, издаваштво, књижевно стваралаштво, музичку и музичко-сценску дјелатност, 

филмску и аудио-визуелну дјелатност, ликовну дјелатност, дизајн, архитектуру, те 

културно-умјетнички аматеризам и културно стваралаштво националних мањина.  
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4.2.1. КУЛТУРНО НАСЉЕЂЕ 

 

Културно насљеђе кроз своја материјална и духовна добра даје најсадржајнију слику 

о нашем културном простору. Било да се ради о непокретном, покретном, материјалном или 

нематеријалном, насљеђе баштини све вриједности, од културе, историје, вјеровања, 

умјетности, начина градње, обликовања простора и окружења, до обичаја, симбола и 

традиције. На јединствен и специфичан начин оно повезује културе из различитих периода, 

стварајући нову културно-историјску вриједност, која  је у својој разноликости и посебности 

само наша, јединствена и препознатљива идентификациона карта. Насљеђе на најбољи 

начин, разумљив свима, доприноси заједничком богатству човјечанства.  

Основну подјелу културног насљеђа чини покретно, непокретно и нематеријално 

насљеђе. У непокретна културна добра, према физичким, умјетничким, културним, научним 

и историјским својствима, спадају споменици културе, просторне културно-историјске 

цјелине, археолошка налазишта, знаменита мјеста. Заштићена околина непокретног 

културног добра ужива заштиту као и културно добро. Покретна културна добра, према 

својствима, могу бити: умјетничка дјела и историјски предмети, архивска грађа, филмска 

грађа, стара и ријетка књига. Нематеријалнo културнo насљеђе су знања, умијећа и 

вјештине које се односе на природу и човјека и које представљају основу за производњу 

материјалних културних добара, која се преносе са генерације на генерацију и пружају 

осјећај идентитета и континуитета, а са циљем његовог очувања, које заједнице, групе и 

појединци препознају као дио свог културног насљеђа. 

За квалитетно управљање културним насљеђем неопходна је посвећеност свих 

структура друштва, кроз модернизовану правну и институционалну инфраструктуру. Од 

значаја је координација међу политичким, стручним, приватним и цивилним чиниоцима 

друштва, као и постизање усклађености између јавних и приватних интереса. Активно 

укључивање јавности у процес очувања баштине има велику улогу у подизању свијести 

грађана о значају културног насљеђа, а кроз одговарајуће образовање и информисање о 

културној баштини и њеном значају за афирмацију културног идентитета. Културно 

насљеђе смо дужни сачувати, заштитити и оставити будућим генерацијама, као што су 

нама оставили наши преци. Потребно је створити услове за доступност, разумијевање и 

начин кориштења културног насљеђа, а уједно отворити могућности стварању нових 

вриједности, инспирисаних умјетничко-традиционалним стваралаштвом. 

У домену непокретног културног насљеђа Републике на Листи свјетске баштине 

Унеска налазе се два културна добра: Мост Мехмед-паше Соколовића у Вишеграду, те у 

оквиру номинацијског фајла за стећке у региону и сљедеће некрополе стећака: Калуфи у 

Крековима, Невесиње; Борак у селу Бурати, Рогатица; Гвозно и Ченгића Бара, 

Калиновик; Гребнице, Радмиловића Дубрава, село Баљци, Билећа; Лубурића поље, 

Соколац; Поткук у Битуњи, Берковићи; Бечани, Шековићи и Мрамор у Врбици, Фоча. На 

Унесковој листи нематеријалног културног насљеђа од значаја за човјечанство 2014. 

године уврштен је и Змијањски вез. У питању је прво кандидовано нематеријално 

културно добро из Републике, Босне и Херцеговине. Друго кандидовано нематеријално 

културно добро које се тренутно налази у фази разматрања јесте ”Брање траве иве на 

Озрену”, док се, поред наведених културних добара, на прелиминарној Унесковој листи, 

формираној 2011. године, тренутно налазе и: Крсна слава, Паљење жежнице, Невесињска 
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олимпијада, Мркоњићки ковачи, те Осећански језик. Предлагање и уврштавање 

културних добара на Листу свјетске баштине, поред тога што говори о вриједним 

историјским и умјетничким артефактима неког простора, чиме увелико може 

допринијети у поспјешивању презентације и туристичког интересовања за неку земљу, 

тој земљи намеће и знатне обавезе. Наиме, уз сваки номинацијски фајл урађени су и 

планови управљања, којима је дефинисан начин бриге и одржавања културног добра, о 

чему се Унеско извјештава. Земља на чијој територији се културно добро налази се 

потписивањем номинација обавезује да ће финансијски стајати иза тих планова.  

Усљед чињенице да тренутно не постоји јединствен систем заштите културних 

добара веома је тешко и готово немогуће дати јасан и прецизан списак заштићених 

непокретних културних добара на подручју Републике, а при том бити сигуран да су сва 

добра наведена. У питању је листа која би требало да се састоји од сљедећих спискова:  

‒ добра проглашена одлукама Народне скупштине и Владе Републике Српске, 

‒ добра из Регистра СР Босне и Херцеговине до 1992. године,  

‒ Привремена листа националних споменика Босне и Херцеговине,  

‒ Листа проглашених националних споменика Босне и Херцеговине,  

‒ списак из Просторног плана Републике Српске, 

‒ спискови из просторно-планске документације општина и градова у Републици,  

‒ списак добара под претходном заштитом.  

Листа настала компилацијом наведених спискова премашила би број од 700 културних 

добара. Циљ је, дакле, да се на одговарајући начин, а у складу са законима и другим 

важећим правним актима, на квалитетан начин успостави листа заштићених културних 

добара и да се у складу са савременим стремљењима струке изврши дигитализација 

грађе. 

 

Кључни изазови у области: Поред изазова за будуће дјеловање, а који су непосредно 

произашли из проблема у овој области, предвиђа се успостављање нових начина 

кориштења културних добара, али и подржавање пројеката савремене умјетности 

инспирисане заборављеним просторима природног и културног насљеђа. Дио процеса 

заштите, а који је посебан изазов за Републику, јесте и образовање и подизање свијести 

грађана о значају културног насљеђа, као и промоција и повећање видљивости 

потенцијалне вриједности културног насљеђа на републичком и међународном нивоу. 

Акценат у овом процесу имаће ефикасна заштита и његовање нематеријалног насљеђа, 

као и промоција културне разноликости.  
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4.2.2. АРХИВСКА ДЈЕЛАТНОСТ 

 

Архивска дјелатност је дјелатност од општег интереса за Републику, која обухвата 

прикупљање, захватање, сређивање, стручну обраду, истраживање, чување и заштиту 

јавне документарне и архивске грађе, као и објављивање и давање на кориштење јавне 

архивске грађе и надзор над документарном и архивском грађом. Архивска грађа су 

записи или документи, без обзира на мјесто и вријеме њиховог настанка, те облик и носач 

записа на којем су забиљежени, настали дјеловањем и радом републичких, законодавних, 

извршних и судских органа, органа јединице локалне самоуправе, јавних установа, 

привредних друштава, удружења грађана, као и других правних или физичких лица, а 

који су од трајне вриједности и значаја за науку, културу, те друге друштвене потребе. 

Као културно добро, архивска грађа ужива заштиту у складу са прописима из области 

заштите културних добара. Документарна и архивска грађа заштићене су без обзира на то 

у чијем су власништву или посједу, те да ли су регистроване и евидентиране.  

Област регулише Закон о архивској дјелатности („Службени гласник Републике 

Српске“, број 119/08), док општи интерес остварује Архив Републике. Архив Републике 

има статус републичке управне организације и врши управне и стручне послове из 

области архивске дјелатности. Организује смјештај, прикупљање, сређивање и заштиту 

архивске грађе на територији Републике. У саставу Архива Републике, са сједиштем у 

Бањој Луци, дјелују и архиви у Добоју, Фочи, Зворнику и Требињу.  

Архивску дјелатност, као јавна установа, обавља и Кинотека Републике Српске 

(специфичан филмски архив), која обезбјеђује и брине се о заштити, сређивању, стручној 

обради и архивирању филмске архивске грађе (Закон о архивској дјелатности, „Сл. 

гласник РС“, бр. 119/08, члан 60. став 2. и члан 63). Основна дјелатност Кинотеке 

Републике Српске јесте да прикупља, трајно чува и стручно обрађује филмове, односно 

филмску грађу, као и пратећи филмски материјал: фотографије, плакате, рекламне 

материјале, документацију и предмете из области кинематографије, како би их учинила 

доступним истраживачима, студентима, грађанству, те да сарађује са сродним установама 

у земљи и иностранству и обавља размјену филмова и филмске грађе. Иако се Кинотека 

Републике Српске не бави продукцијом филма или дистрибуцијом, него искључиво 

архивском дјелатношћу, те приказивачком, оствареном кроз филмске програме, у питању 

је ипак једина постојећа институција у области аудио-визуелне и филмске дјелатности. 

 

Кључни изазови у области: Примарни изазов у области архивске дјелатности јесте 

иницирање повећања финансијских средстава која би се усмјерила ка програмским 

активностима Архива Републике и Кинотеке Републике Српске. Од важности је и 

издвајање средстава за откуп вриједне старе архивске, библиотечке и кинотечке грађе, 

али и изложбене, библиотечке и издавачке дјелатности, те дигитализација. 
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4.2.3. МУЗЕЈСКА ДЈЕЛАТНОСТ 

 

Mузejскa дjeлaтнoст се односи на систeмaтскo истраживање, прикупљање, стручну 

обраду, прoучавање, заштиту, излагање и публиковање музејске грађе. У Републици 

постоји десет музеја који су према територијалној надлежности организовани као 

централни, матични и локални музеји.  

 

 

Назив 

установе 

 

Музеј 

савремене 

умјетности РС 

 

Музеј 

РС 

 

ЈУСП 

Доња 

Градина 

 

Археолошки 

музеј „Римски 

муниципијум“  

 

Музеј 

Херцеговине 

Требиње 

 

Музеј у 

Добоју 

 

Музеј 

Козаре 

Приједор 

Број 

запослених 

22 41 10 3 13 6 20 

Број 

програма 

33 27 3 26 27 7 - 

Табела бр. 2: Централне, специјализоване и матичне музејске установе – запослени, програми у 2015. 

години 

 

Централне музејске установе су Музеј Републике Српске и Музеј савременe умјетности 

Републике Српске. Према својој дјелатности посебне – специјализоване музејске 

установе су ЈУ Спомен-подручје Доња Градина и ЈУ Археолошки музеј „Римски 

муниципијум“.  

 
Шема бр. 2: Музеји  по оснивачкој структури, типу и матичности у Републици Српској – републички 

 

Матични музеји су Музеј Козаре у Приједору, Музеј у Добоју и Музеј Херцеговине у 

Требињу. На територији Републике дјелују и Завичајни музеј у Градишци, Музеј 

Семберије у Бијељини и Музеј Старе Херцеговине у Фочи, док у оквиру других правних 

и приватних лица дјелују музејске збирке и легати. 
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Шема бр. 3: Музеји  по оснивачкој структури, типу и матичности у Републици Српској – јединице локалне 

самоуправе 

 

Просторни капацитети објеката у којима су смјештени музеји и њихова функционалност 

углавном нису на задовољавајућем нивоу, a обично је ријеч о адаптираним ненамјенским 

објектима. То се посебно односи на најважнију централну музејску установу, Музеј 

Републике Српске, који је заједно са Дјечијим позориштем и Народном и 

универзитетском библиотеком смјештен у зграду бившег Дома радничке солидарности у 

Бањој Луци, чији кров није саниран дуги низ година, чиме се сигурност постојеће грађе и 

експоната значајно угрожава.  

 

Музеј Републике Српске 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

Број посјетилаца (у склопу организованих 

школских посјета) 

7200 7300 7300 7600 8000 

Број посјетилаца (посјете  грађана) 1300 1750 1700 1900 2000 

Број посјетилаца (у склопу других активности) 3000*** 3020 3100 3400 3500 

УКУПНО 12500 13070 13100 13900 14500 

Број изложби (у властитој продукцији) 2 3 5 8 6 

Број изложби (у копродукцији) 6 2 4 1 1 

Број других активности (радионице, предавања, 

пројекције итд.) 

11 

 

17 

 

13 

 

15 

 

20 

 

УКУПНО 19 22 22 24 27 

Табела бр. 3: Преглед рада Музеја Републике Српске  за период од 2011. до 2015. године 

 

Музеј савремене умјетности Републике Српске је смјештен у згради старе аустроугарске 

жељезничке станице и нема довољан просторни капацитет за сталну поставку музејске 

установе која се бави савременом умјетношћу. Jедан од изазова је зато рјешавање питања 

неадекватне опреме и техничке опремљености музеја у контексту приказивања одређених 

поставки и изложби, али исто тако и чувања музејске грађе. 

Број посјетилаца музејима у сталном је порасту, чему, поред све квалитетније 

понуде, доприноси и укључивање музеја у обиљежавање међународне манифестације 
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„Евопска ноћ музеја“. Организовање интерактивних програма стручног, едукативног и 

умјетничког карактера који нису стриктно везани за сталне музејске поставке, те 

гостујућих изложби остварених сарадњом музеја на регионалном нивоу, показали су се 

као изузетно привлачни домаћој публици. 

Број изложби у властитој продукцији се у просјеку, током посљедњих пет година,  

креће од шест до осам, док, када је ријеч о копродукцијским пројектима, тај број износи 

четири. Копродукције се обично спроводе у сарадњи са партнерима из региона, најчешће 

са установама културе из Србије и Хрватске. 

 

Музеј савремене умјетности Републике Српске 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

Број посјетилаца (у склопу организованих 

школских посјета) 

560 1250 450 3838 3551 

Број посјетилаца (посјете грађана) 11609 18810 11000 19078 26238 

Број посјетилаца (у склопу других активности) 3790 4290 3900 1470 6800 

УКУПНО 15959 24350 15350 24386 36589 

Број изложби (у властитој продукцији) 7 6 5 6 6 

Број изложби (у копродукцији) 5 4 5 5 5 

Број других активности (радионице, предавања, 

пројекције итд.) 

3 6 2 26 22 

УКУПНО 15 16 12 36 33 

Табела бр. 4: Преглед рада Музеја савремене умјетности Републике Српске  за период од 2011. до 2015. 

год. 

 

Кључни изазови у области: Основна препрека у развоју музејске дјелатности су свакако 

просторни капацитети објеката у које су музеји смјештени, недовољна финансијска 

улагања у програмске активности и откуп, те усавршавање стручног кадра. У смислу 

откупа, неопходно је обезбиједити редован прилив средстава, путем којих би се откуп 

реализовао, као и средства за осигурање музејске грађе и простора у којима се музеји 

налазе. Посебну пажњу треба усмјерити ка осмишљавању нових интерактивних приступа 

у презентацији музејских установа и збирки, те организовања допунских садржаја који би 

допринијели финансијској самоодрживости, али и повећати број споредних активности 

музеја. Дигитализација музејске грађе и стварање електронских база садржаја, као што су 

манифестације, изложбе, радионице и други едукативни садржаји, те повезивање у 

јединствен дигитални систем су кораци које је у наредном периоду неопходно спровести. 

Такође, потребно је подржавати и развијати пројекте који се односе на развој публике, а 

посебно младих.   
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4.2.4. БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНА ДЈЕЛАТНОСТ 

 

Библиотечко-информациона дјелатност је дјелатност од посебног друштвеног 

значаја и општег интереса за Републику, која подразумијева систематско прикупљање, 

стручно обрађивање, чување и давање на кориштење, те заштиту библиотечке грађе, као 

и прикупљање информација о тој грађи. Под библиотечком грађом се сматрају: књиге, 

брошуре, часописи, новине, мастер радови, магистарски радови, докторске дисертације, 

рукописи, каталози, проспекти, плакати, штампани леци, картографске публикације, 

стандарди, патенти, музичка дјела, репродукције ликовних дјела, сепарати, разгледнице, 

календари, фотографије, микрофилмови, дијамикрокартице, грамофонске плоче, тонске 

касете, видео-касете, магнетофонске траке и магнетне траке, електронска публикација и 

друга грађа намијењена библиотечкој дјелатности.  

Општи интерес у области библиотечко-информационе дјелатности (јединствени 

библиотечко-информациони систем COBISS.RS, матична дјелатност, израда националне 

библиографије, прикупљање националног фонда, ISBN, ISMN итд.) остварује Народна и 

универзитетска библиотека Републике Српске, као кровна институција ове дјелатности и 

једна од двије установе из ове дјелатности основане на републичком нивоу.  

 

Народна и универзитетска 

библиотека Републике Српске 

2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

Број посјетилаца (у склопу 

организованих школских посјета) 

890 1.200 1.340 1.290 1.460 

Број посјетилаца (посјете грађана) 78.622 89.430 88.903 94.626 96.484 

УКУПНО 79.512 90.630 90.243 95.916 97.944 

Број изложби (у властитој 

продукцији) 

14 19 26 21 28 

Број изложби (у копродукцији) 4 8 9 11 6 

Број других активности (радионице, 

предавања, пројекције, итд.) 

58 63 72 68 81 

УКУПНО 76 90 107 100 115 

Табела бр. 5: Преглед рада Народне и универзитетске  библиотеке РС  за период од 2011. до 2015. године 

 

Специјална библиотека за слијепа и слабовида лица Републике Српске, као друга 

републичка установа, намијењена је општем образовању, информисању и задовољавању 

културних потреба лица са посебним потребама.  

У Републици тренутно постоји седам матичних библиотека: Народна библиотека 

„Ћирило и Методије“ Приједор, Библиотека у Источном Сарајеву, Народна библиотека и 

музејска збирка Зворник, Српска централна библиотека „Просвјета“ Фоча, Народна 

библиотека Требиње, Народна библиотека „Филип Вишњић“ Бијељина, Народна 

библиотека Добој, као и четрдесет и двије народне библиотеке. Поред тога, Специјална 

библиотека за слијепа и слабовида лица Републике Српске  је 2011. године отворила 

седам одјељења (тзв. аудио-брај-интернет клуб-читаонице – скр. АБИКЧ), са 

одговарајућом и прилагођеном опремом и књигама, која су смјештена у просторима 

наведених матичних библиотека, али и у локалним организацијама слијепих и то у 

Међуопштинској организацији слијепих Дервента и Међуопштинској организацији 

слијепих Приједор.   
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Шема  бр. 4: Шема организационе структуре библиотека у Републици Српској по матичности 

 

Прикупљање библиотечке грађе, која има статус културног насљеђа, регулисано је 

Законом о библиотечко-информационој дјелатности („Службени гласник Републике 

Српске“, број 44/16), а врши се путем примопредаје библиотечке грађе. За обавезан 

примјерак Законом се обавезују издавачи, односно предузећа, установе и друга физичка и 

правна лица која се баве издавањем штампане и на други начин умножене библиотечке 

грађе, да Народној и универзитетској библиотеци доставе по једанаест примјерака од 
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сваког издања. Прецизно се наводи да су то штампане и нештампане публикације, 

књижна и некњижна, аудио-визуелна и електронска грађа.  

Стара и ријетка књига је културно насљеђе од општег интереса за Републику и као 

таква ужива посебну заштиту, утврђену Законом о културним добрима (”Службени 

гласник Републике Српске", бр. 11/95 и 103/08), без обзира на то у чијој је својини, 

односно код кога се налази и да ли је регистрована и евидентирана. За стару и ријетку 

књигу потребно је обезбиједити адекватан простор за чување, стручно руковођење и 

пружање услуга грађанима, у складу са међународним конвенцијама и правилима. Старе 

и ријетке књиге су: рукописи, рукописне и штампане књиге, периодика и друга 

библиотечка грађа настала до краја 19. вијека, ријетке књиге, одређени примјерци 

периодичних издања и друга ријетка библиотечка грађа настала након 1900. године, као и 

посебне библиотечке цјелине које су због садржаја, умјетничке, културне и историјске 

вриједности значајне за науку и културу. Чајничко јеванђеље је једина средњовјековна 

рукописна књига из старе српске државе Босне која је до данас сачувана. У власништву 

Српске православне цркве ова књига, која се чува у Чајничу, настала је у источној Босни 

у XV вијеку. Министарство просвјете и културе је тренутно у завршној фази припремања 

номинацијског фајла овог значајног артефакта.  

Глобални развој научних дисциплина и промјене у приступу информацијама и 

знању, захтијевају одговарајућа прилагођавања и обавезу сталног стручног усавршавања 

библиотечких радника (концепт ”доживотног или цјеложивотног учења”) и личног 

развоја као сталне обавезе. Усавршавање може бити: 1) интерно, вањско, путем мреже 

(учење на даљину), 2) континуирано и систематско (засновано у складу са дугорочним 

циљевима) и 3) циљано (обука у одређеним сегментима пословања у циљу правовременог 

усвајања иновација; практична обука заснована на посебној обуци потребној за одређено 

радно мјесто). Ови програми се остварују путем: семинара, радионица, курсева, учења на 

даљину, конференција, затим учествовања у међународним програмима континуираног 

образовања чији су носиоци професионална удружења, библиотеке или државне агенције, 

стажирања, предавања и онлајн дискусија у оквиру професионалних група. 

 

Кључни изазови у области: Иако је ријеч о најуређенијој области, ни она није без 

проблема. Прије свега, завршетак успостављања мрежа библиотека, односно укључивање 

свих библиотека у COBISSRS систем, је један од првих сљедећих корака. Затим, треба 

приступити изради плана дигитализације публикација од посебног значаја за Републику, 

као и доношење стандарда. У домену едукације и јачања кадровских капацитета 

неопходно је обучити библиотекаре за добијање лиценци за рад у систему, али и другог 

кадра за повлачење средстава из међународних фондова. 
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4.2.5. ПОЗОРИШНА УМЈЕТНОСТ 

 

Позоришна дјелатност је дјелатност од општег интереса, која подразумијева 

припрему и организацију, те јавно извођење драмских, музичко-сценских, луткарских, 

плесних и других сценских дјела, а обављају  је позоришта, позоришни музеји, 

самостални позоришни умјетници, позоришне групе, удружења грађана, високошколске 

установе које образују позоришне умјетнике и позоришта као организационе јединице у 

оквиру јавне установе. У Републици званично дјелује деветнаест позоришта, од чега су 

два, Народно позориште Републике Српске и Дјечије позориште Републике Српске, као 

републичке установе културе, уједно и носиоци ове дјелатности. Репертоарска политика 

Народног позоришта усмјерена је ка продукцији и приказивању сценских дјела 

првенствено из српске и свјетске културне баштине, а затим и савремене домаће и стране 

драме. С друге стране, репертоарска политика Дјечијег позоришта је, као што сам назив 

установе каже, усмјерена ка продукцији и приказивању сценских дјела намијењених 

дјеци и младима. На нивоу локалне самоуправе организовано је једно градско позориште, 

Градско позориште Приједор, уједно и једино позориште овог типа на простору 

Републике, које је јавна установа културе, а чији је оснивач Град Приједор. 

 

Назив установе Народно позориште 

Републике Српске 

Дјечије позориште 

Републике Српске 

Градско позориште 

Приједор 

Број запослених 99 44 26 

Број програма 5 5 6 

Број сједишта 318 333 300 
Табела бр. 6: Постојеће институције  у позоришној дјелатности, стање  за 2015. годину 
 

Наведене позоришне установе на годишњем нивоу у просјеку имају пет премијера, и то 

углавном у властитој продукцији, са понеким, ријетким копродукцијским пројектом. 

Поред позоришне продукције, на републичком нивоу, својим квалитетом, посебно се 

истичу два позоришна фестивала: Театар Фест ”Петар Кочић”, у организацији Народног 

позоришта Републике Српске, и Међународни фестивал позоришта за дјецу, Дјечијег 

позоришта Републике Српске.  

 

Народно позориште РС 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

Број посјетилаца (у склопу 

организованих школских посјета) 
1 491 3 349 2 776 3 452 1 691 

Број посјетилаца (посјете грађана) 17 218 26 556 23 892 22 694 23 903 

Број посјетилаца (на фестивалу) 2 210 1 320 950 1 200 1 759 

УКУПНО 20 919 31 225 27 618 27 346 27 353 

Број посјетилаца (на гостовањима) 5 766 5 888 5613 6 433 6 597 

УКУПНО 26 685 37 113 33 231 33 779 33 950 

Број премијера (у властитој 

продукцији) 
5 6 6 5 5 

Број премијера (у копродукцији) 1 / / / 1 

УКУПНО 6 6 6 5 5 
Табела бр. 7: Преглед рада Народног позоришта Републике Српске за период од 2011. до 2015. године 

 

Из приложених табела које приказују стање у протеклих пет година, јасно се види 

да не долази до великих промјена и осцилација у броју посјетилаца ових републичких 
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установа културе. Тако је, током 2015. године, позоришне установе, основане на 

републичком нивоу, посјетило укупно 69.626 посјетилаца, од чега Народно позориште 

Републике Српске 27.353, а Дјечије позориште Републике Српске 42.273, што, у случају 

Народног позоришта показује одређени пораст у односу на 2011. годину, када је посјета 

износила 20.919, али и одређени пад након успјешне 2012. године.  

 

  Дјечије позориште РС 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

Број посјетилаца (у склопу 

организованих школских посјета) 
14.001 20.670 20.489 17.784 26.959 

Број посјетилаца (посјете грађана) 12.000 12.700 13.000 12.400 13.100 

Број посјетилаца (на фестивалу) 3.385 2.129 2.269 2.739 2.214 

УКУПНО 29 386 35 499 35 758 32 923 42 273 

Број посјетилаца (на гостовањима) 9.000 8.200 10.500 10.600 8.650 

УКУПНО 38 386 43 699 46 258 43 523 50 923 

Број премијера (у властитој 

продукцији) 
3 5 3 3 5 

Број премијера (у копродукцији) / / 1 / / 

УКУПНО 3 5 4 3 5 
Табела бр. 8: Преглед рада Дјечијег позоришта Републике Српске за период од 2011. до 2015. године 

 

Ситуација у случају Дјечијег позоришта је нешто другачија, с обзиром на то да из 

табела видимо да је посјета публике, након одређеног периода стагнације, током 2015. 

године била у евидентном порасту. У периоду од 2011. до 2016. године, републичка 

позоришта су забиљежила укупно 310.300 посјета, од чега у Народном позоришту 

134.461, а у Дјечијем позоришту 175.839. Популаризацијом културе и умјетности, 

промоцијом, те активним улагањем у развој ове дјелатности, али и њеног кадра, изазов је 

генерисати и привући нову публику, уз задржавање постојеће, кроз чији би се развој њен 

број константно и у континуитету повећавао. 

Када је ријеч о независној сцени, ту би прије свега требало издвојити рад 

сљедећих удружења грађана: „Невид театар“, ГП „Јазавац“, ДИС позориште младих, 

Бањалучко студентско позориште, „Град позориште“ Градишка и ГП Требиње у саставу 

Културног центра Требиње. Затим, од манифестација, ту су Међународни фестивал 

професионалних луткарских позоришта за дјецу „Лут Фест“ („Форум театар“, Источно 

Сарајево), „Дани комедије“ у организацији Културног центра Бијељина, Међународни 

фестивал малих сцена и монодраме (ЈУ Културни центар Источно Ново Сарајево), 

Фестивал младог глумца „Заплет“ (ГП Јазавац), те фестивали аматерског позоришта 

Фестивал фестивала (Културни центар Требиње), Интернационални фестивал аматерског 

позоришта Лакташи (ЈУ Центар за културу и образовање Лакташи) и Међународни 

фестивал студентских позоришта „Кестенбург“ (Бањалучко студентско позориште).   

Према врсти дјела, у посљедње три године најчешће се изводе драме (76 укупно), 

затим представе за дјецу (31 укупно) и представе за младе (23 укупно), док се мјузикли, 

балети, оперете и опере, према званичним подацима, нису изводили. У сезони 2012/2013, 

на укупно 277 изведених представа (у властитој дворани), присуствовало је 109.284 

посјетиоца, док је тај број знатно опао у наредним сезонама када је током 2013/2014, на 

укупно 574 извођења присуствовало 93.061, а 2014/2015, на укупно 580 извођења, 78.150 

посјетилаца (не рачунајући факултативне посјете ученика). Удвостручен број представа 
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резултирао је неочекиваним падом посјете публике, у износу од преко 30.000 гледалаца. 

Самим тим, намеће нам се питање шта је довело до оваквог развоја догађаја – недовољна 

позоришна писменост, слаб квалитет понуђених програма, незаинтересованост публике 

или друго – али и један од примарних циљева у домену позоришне умјетности, којем се у 

будућности морамо посветити, а то је развој публике.  

У области тренутно дјелује само једно удружење које окупља драмске умјетнике у 

Републици, Удружење драмских умјетника Републике Српске, организовано као 

удружење грађана, чији је циљ афирмација дјелатности. 

Образовање из области драмске умјетности у Републици је организовано са 

неколико студијских програма, и то на Академији умјетности Универзитета у Бањој 

Луци, Високој школи „Banja Luka College“, Академији  умјетности „Слобомир П.“ 

универзитета и Универзитету „Синергија“. Креативни потенцијал са академија и других 

умјетничких школа (драматурзи, глумци и позоришни редитељи) указује на потребу 

проширивања институционалног позоришног система, али и његову реорганизацију 

усљед могућег суфицита појединих занимања (првенствено глуме). Поред развоја 

публике, један од кључних изазова јесте и ангажовање, те укључивање домаћег кадра, са 

акцентом на редитеље и драматурге, у позоришни живот Републике. Улагање у постојећи 

кадар који већ годинама школујемо, а кроз његово ангажовање, те развој (самих 

умјетника али и њихових дјела) представља један од најважнијих циљева у домену ове 

области. С друге стране, бројна занимања инхерентно у вези са позоришном 

дјелатношћу, али која нужно не спадају у домен драмских умјетности (дизајнери звука, 

дизајнери свјетла, костимографи, продуценти, суфлери, гардеробери, инспицијенти, 

каширери, итд.) у дефициту су, тако да је важно обезбиједити услове за стручно 

усавршавање, оспособљавање дијела постојећег кадра, његову дошколовавање, 

запошљавање незапосленог школованог кадра у струци, а по потреби и произвести нови 

кадар.  

Извођачке умјетности (позориште, плес, музика) у основном и средњошколском 

образовању изучавају се у оквиру три предмета – Српског језика и књижевности, 

Ликовне и Музичке културе – од који ниједан није уско специјализован за ову област. 

Фонд часова који се издваја конкретно за позориште је незнатан и износи мање од десет 

годишње, укључујући и факултативне посјете установама културе, којима је позориште 

примарна дјелатност, и то се може сматрати проблемом. Поред наведеног, једину 

прилику за упознавање са сценском умјетношћу ученици имају у оквиру школских 

ваннаставних активности, и то кроз секције. У основним школама су организоване 

драмска, луткарска, рецитаторска и позоришна секција у које су тренутно укључена 5.895 

ученика, a у средњим школама су организоване драмска и плесна секција, у којима 

активно учествује 673 ученика.  

На пољу критике и теорије, ствари су тек у повоју, како усљед чињенице да у 

држави дјелује тек одређени број театролога, теоретичара умјетности и критичара, 

углавном школованих у региону и иностранству, тако и због тога што се теоријом и 

критиком обично бави кадар који није уско профилисан за те области. Према званичним 

подацима, у протеклих пет година суфинансирано је мање од десет научних публикација, 

и то углавном оних које се позориштем баве на историографски начин, правећи синтезе, 

прегледе и анализе, док се готово ниједан од предложених радова не бави теоријом на 
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иновативан начин, постављајући нове тезе и анализирајући домен савременог 

позоришног стваралаштва. Поред тога, у Републици тренутно излази само један часопис 

из ове области – „Агон“ – специјализован за драмске и аудио-визуелне умјетности у 

издању Народног позоришта Републике Српске и Академије умјетности Универзитета у 

Бањој Луци. 

 

Кључни изазови у области: Позоришна дјелатност Републике развија се углавном кроз 

дјеловање установа, као и активан рад невладиног сектора. Изазови са којима се ова 

дјелатност сусреће се своде првенствено на технички аспект (недовољна опремљеност и 

недовољно развијен технички кадар), који не задовољава одређене стандарде позоришне 

дјелатности. Према спроведеној анализи стања у области, један од проблема јесте 

дефицит, односно суфицит појединих професија, који ствара диспропорцију између 

произведеног кадра и расположивих капацитета постојећих позоришта. У складу са тим, 

требало би радити на креирању адекватног плана развоја младих глумаца, редитеља, 

драматурга, те потребног стручног техничког кадра (свјетло, звук, сцена...), у оквиру 

нових, али и постојећих позоришта, што би увелико допринијело општем развоју и 

унапређењу позоришне умјетности и живота Републике. У тренутном стању ствари, 

велики је број продукција који бира кадар из окружења, првенствено у домену 

драматургије, а онда и у области режије. Домаћeг кадра ионако има на претек, те би се 

њихова активација морала поставити као императив, у циљу осамостаљења и стварања 

бољих и значајнијих продукција. Иако тренутно постоји иницијатива од стране Народног 

позоришта за развој савременог домаћег драмског текста бијенално, она није до сада 

успјела произвести жељене резултате. С тим у вези, склапање партнерства у виду 

пројекта којем би примарни циљ био развијање домаћег драмског текста у режији 

домаћег редитеља се поставља као реалан циљ. Уз подстицање развоја савременог 

домаћег текста, у наредном периоду неопходно је јачати и пројекте којима би се 

подстакла савремена домаћа продукција, развој публике и анимацијски пројекти, 

теоријско-научни рад, па самим тим и општи развој савремене позоришне сцене. Нужно 

је и подстицање развоја позоришних средина које су препознате као релевантне: 

Требиње, Бијељина, Добој, Градишка и Источно Сарајево, уз активно унапређење и 

његовање постојећих позоришних средина.  
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4.2.6. ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ И КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО 

 

Књига је темељ цивилизације и модерног, технолошког развоја друштва. 

Међутим, област књиге и издаваштва се сусреће са бројним изазовима које нуди 

савремено доба и зато се управо ту огледају сви аспекти кризе у којем се налази наше 

друштво. Издавачка дјелатност је дјелатност од највишег интереса у развијеним и 

напредним друштвима, како у смислу креативних индустрија, тако и у контексту развоја 

културе, и као таква представља спој културног идентитета и економског просперитета.   

У Републици је регистровано 480 издавача, од којих је мали проценат оних којима 

је издаваштво примарна и основна дјелатност. Међутим, анализирајући посљедње три 

године, резултати ипак показују раст броја профилисаних предузећа која постају 

конкурентнија и успјешнија. Оно што, међутим, представља проблем савременом 

издавачу у Републици су неорганизованост тржишта књиге, недовољни и нередовни 

откупи књига, оптерећеност књижарства, које води ка нестанку дистрибутера. Када је у 

питању пореска политика, књига је третирана као и сва остала роба – није ослобођена 

пореза и царине. Непривилегован положај књиге се огледа и у великим финансијским 

обавезама (порези и доприноси) са којима се издавачи сусрећу приликом исплате уговора 

ауторима и сарадницима који учествују у процесу издавања књиге.  

Анализирајући стање у објављивању у току 2014, 2015. и 2016. године, број 

издатих књига је, у односу на 2013. годину, готово преполовљен. Углавном се објављује 

стручна и научна литература из области књижевности и језика, уџбеници, монографије, 

вјерска или религијска литература и слично, и то углавном на локалном нивоу, без 

посебног настојања да се испрате свјетски трендови и генерално, кретања тржишта. 

Књижевно стваралаштво чини трећину укупног објављивања наслова у протекле три 

године, а ту спадају поезија и проза, као и књижевно преводилаштво. Наслове из области 

књижевности објављују углавном удружења писаца, књижевника, преводилаца, такође, 

углавном на локалном нивоу. Оно што је посебно алармантно јесте податак о тиражу, 

који у просјеку износи свега око триста примјерака. Такво стање говори да дистрибуција 

функционише одвојено од издаваштва, односно да ланац аутор-издавач-дистрибутер није 

повезан, те да је такав систем нефункционалан.  

Непрофесионалност код великог броја издавача се огледа и у недостатку јасне 

уређивачке политике и њене профилисаности, као и у недостатку уредничког и 

редакцијског тима. Издаваштво, по својој природи, обједињује мноштво струка, а неке од 

њих су: графички дизајнер, књижевни преводилац, лектор, илустратор, стручњак за 

маркетинг, итд. Међутим, како у Републици Српској издавачи објављују спорадично, 

свака од ових струка се, самим тим, запошљава појединачно, по пројекту. У том смислу, 

континуитет не постоји, како у развоју и расту издавачког предузећа, тако ни у његовом 

јасном профилисању, те у сталном запошљавању свих оних који представљају дио те 

индустрије.  

Сви наведени проблеми чине разлоге због којих у Републици нема веће 

продукције књига. Анализом стања у посљедње три године уочавамо да се годишње 

објављује око 1.000 публикација, што је у процентима 0,09% на 1.000 становника. 

Просјек у земљама ЕУ и регији је једна књига, а у развијенијим земљама и 1,5. Највећи 

број објављених публикација односи се на стручну и научну литературу, уџбенике, 
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монографије, религије, истраживања и слично. Када је у питању белетристика, објављују 

се углавном нова дјела савремених писаца, гдје је далеко заступљенија поезија у односу 

на прозна дјела. За дио тржишта који је заинтересован за савремене свјетске писце, књиге 

се увозе из региона, или се читају оригинална издања. Међутим, евидентно је да постоји 

неколико кућа које све више објављују свјетску књижевност, али, за сада, углавном 

дјечију. Издавач са највећим бројем издатих публикација и јаком сопственом 

дистрибутивном мрежом је Завод за уџбенике и наставна средства из Источног Сарајева. 

У овом дијелу требало би споменути и Удружење издавача Републике Српске, чија је 

мисија да, поред окупљања издавача, утиче и на побољшавање њиховог дјеловања у 

Републици Српској.  

Књижевно преводилаштво није развијено, ријетка су издања дјела наших писаца 

преведена на друге језике, и то махом уз лично ангажовање самих писаца. Упркос томе 

што се приликом расписивања конкурса за суфинансирање књижевно-умјетничког 

стваралаштва у области издавачке дјелатности предност редовно даје дефицитарној 

литератури – преводима, али и књигама за дјецу и младе, незнатан је број пристиглих 

пројеката које је Министарство просвјете и културе имало прилику подржати.   

Пoдршкa пројектима у oблaсти књижeвнoг ствaрaлaштвa oбeзбjeђуje се путeм 

јaвнoг кoнкурсa за суфинансирање књижевно-умјетничког стваралаштва у области 

издавачке дјелатности, путем којег се издвајају средства за објављивање нових дјела 

књижевно-умјетничког стваралаштва, превођење дјела домаће књижевности на стране 

језике и обрнуто, те подршку издавачким пројектима од значаја за књижевност, културу 

и умјетност Републике. Поред наведеног, суфинансира се и незнатан број часописа из 

oблaсти културe и умjeтнoсти кojи прoмoвишу високе књижевне, умjeтничкe и естетске 

вриjeднoсти. У циљу aфирмaциje и пoпулaризaциje књижeвнoсти и издaвaштвa 

Републике, Mинистaрствo просвјете и културе у буџету издваја средства и за 

представљање издaвaчке продукције Републике нa мeђунaрoдним сajмoвимa књигa, 

подршку књижевним мaнифeстaциjама у Републици, те откуп књига, који је поново 

покренут 2013. године и спроводи се бијенално. Када је у питању међународно 

представљање и промоција наших писаца, Српска је направила значајан помак у том 

смислу, те је у периоду од 2012. до 2015. године представила своје књижевно 

стваралаштво и издавачку продукцију на међународним сајмовима књига у Лајпцигу, 

Солуну, Франкфурту и, традиционално, у Београду.  

Најзначајније књижевне манифестације у Републици углавном су посвећене неким 

од великих имена и значајних личности у нашој књижевности, култури и историји, и у 

оквиру њих се додјељује и књижевна награда која носи име тог писца. Неке од 

најзначајнијих манифестација које имају дугогодишњу традицију одржавања свакако су: 

„Књижевни сусрети на Козари“, „Кочићев збор“, „Вишеградска стаза“, „Ћоровићеви 

сусрети“, „Вишњићеви дани“, „Дучићеве вечери“, „Ћопићевим стазама дјетињства“ и 

друге. У том смислу, важну улогу у промоцији и афирмацији наших књижевника и 

њиховог стваралаштва, али и очувању и развоју књижевности и културе Републике имају 

Удружење књижевника Републике Српске, Друштво чланова Матице српске у Републици 

Српској и СПКД „Просвјета“.   

Реалан увид у стање језичке културе показује да у овом сегменту не постоји 

свијест о важности његовања језичког израза. Ћирилица, као главна карактеристика 
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националног и културног идентитета Срба, никада није била угрожена више него сада, а 

лингвисти сматрају да је чак угроженија и од српског језика. Овакав тренд је могуће 

зауставити, прије свега законски, кроз сарадњу образовних и културних институција, гдје 

би за почетак требало повратити свијест о значају српског језика и ћирилице, имајући 

при том у виду да је институционална заштита језика и писма неопходна и од изузетне 

важности, посебно ако узмемо у обзир да је кориштење два писма – ћирилице и латинице 

– велико богатство свих грађана Републике Српске.    

 

Кључни изазови у области: Како би се побољшао општи статус књиге у друштву, 

неопходно је створити бoље услове зa издaвaњe, дистрибуциjу и тржишни плaсмaн 

дoмaћих и стрaних књижeвних дjeлa, штo пoдрaзумиjeвa доношење пoдстицajних 

зaкoнских прoписa у корист књиге и издaвaштва, утврђивaњe минимaлнe пoштaринe зa 

слaњe књигa и чaсoписa, али и aктивниjи oднoс и сaрaдњу свих учесника у прoцeсу 

издавања: издавача, аутора, књижара, библиотека, књижевних критичара, преводилаца, 

новинара и уредника културних програма, као и других у ланцу производње књиге. 

Шира јавност треба да препозна нове креативне потенцијале издаваштва, који 

гарантују опстанак књиге и његовање културног идентитета кроз културу читања. Поред 

тога што се не ради довољно на популаризацији читања, проблем представљају и медији, 

у којима је простор за културу сведен на минимум. Важну улогу у његовању културе 

читања имају библиотеке, међутим, библиотечки фондови се не допуњавају редовно, због 

недостака средстава и нередовног откупа, тако да читаоци остају ускраћени за најновија 

актуелна издања.  

Неопходно је улагати у снажнију афирмацију наших књижевника и књижевности, 

нарочито на међународној културној сцени. У том контексту, посебно би се требало 

фокусирати на подстицање преводилаштва, упознати издаваче са актуелним фондовима 

који издвајају средства за преводилачке пројекте, повезати се са великим преводилачким 

мрежама и обезбиједити континуирано учешће и промоцију на најзначајнијим 

међународним сајмовима књига.  

Иако се можда, на први поглед, проблем издаваштва и угроженост српског језика 

и ћириличког писма не чине повезаним, чињеница јесте да се у региону не могу пронаћи 

и купити књиге написане српским језиком, на ијекавици, ћириличким, односно 

латиничким писмом.  

Разлог за то лежи првенствено у прекидању ланца аутор-издавач-дистрибутер, а 

затим и у недовољним финансијским улагањима у „књигу“ (све оно што подразумијева 

објављивање једне књиге), као и у нејасном плану развоја књиге и издаваштва у 

Републици. Стога можемо закључити да угроженост издавачке дјелатности директно 

угрожава језик и писмо, те да од 480 издавача, колико их је тренутно регистровано, 

готово ниједан није у стању да изнесе велике пројекте, посебно у области преводилаштва. 

То је алармантан податак, али и показатељ да ће, уколико не почнемо системски градити и 

улагати у наше издаваштво, језик којим говоримо и писмо којим пишемо бити потпуно замијењен 

језицима из окружења. Самим тим српски језик и ћириличко писмо морају уживати 

посебну заштиту републичких, научностручних и образовних институција и стога ће 

Министарство просвјете и културе интензивирати активности њихове афирмације, 

промоције и заштите у Републици.  
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4.2.7. МУЗИЧКА УМЈЕТНОСТ 

 

Музичка умјетност Републике развија се углавном посредством јавних конкурса и 

дјеловањем удружења грађана, те активним радом Академије умјетности Универзитета у 

Бањој Луци и Музичке академије у Источном Сарајеву које су, иако академске 

институције, организатори и учесници бројних активности на пољу музичке умјетности. 

Ове образовне институције обезбјеђују програм и учеснике из редова професора и 

студената за двије значајне манифестације. У питању су ,,Дани Владе Милошевића“, који 

се сваке године у априлу одржавају у Бањој Луци, у организацији Музиколошког 

друштва Републике Српске и ,,Акордеон Арт“ у организацији Асоцијације за његовање 

академске музике „Нови звук“. Поред његовања музичког насљеђа, оне такође учествују 

и у организовању међународних стручних скупова и концертних извођења.  

Министарство просвјете и културе, путем јавног конкурса, суфинансира програме 

из области музичке умјетности и музичко-сценске дјелатности, док се сама продукција 

развија независно. Средства из буџета Републике Српске, која се распоређују путем 

јавног конкурса на годишњем нивоу, нису довољна за улагања у значајније музичке 

пројекте, а посебно су недовољна за развој музичке продукције. 

Такво стање утиче на рaзне фaктoре – квaлитeт дjeлa, услова за ствaрaлaштвo, 

кoнцeртни живoт и ниво oбрaзoвaњa. Оно што је један од основних недостатака у овој 

области, поред недовољних улагања, јесте и непостојање институције која је надлежна и 

одговорна за развој и његовање музике као гране умјетности. Анализом стања 

примијећено је да, иако постоји велики број удружења музичких стваралаца и 

образованих умјетника, они ипак немају могућност да се професионално баве музиком, 

односно да раде у струци и живе од тога. Углавном су окупљени у удружења, од којих су 

нека, кроз свој досадашњи рад, доказала да имају капацитете да се развију на виши 

институционални ниво. Ту се посебно истиче Бањалучка филхармонија, која окупља 

искључиво музички образоване, професионaлне музичаре. У оквиру овог удружења 

дјелује више оркестарских ансамбала: Симфонијски оркестар, Гудачки оркестар, Гудачки 

октет и Гудачки квартет. Поред сада већ традиционалног Новогодишњег концерта, 

Бањалучка филхармонија наступа широм Републике, биљежи значајну сарадњу са 

реномираним умјетницима из региона и Европе и остварује значајна међународна 

концертна гостовања.  

Озбиљан рад и изузетни резултати у области аматерске и полуаматерске хорске 

музике забиљежени су и од стране Женског камерног хора „Бањалучанке“, Српског 

пјевачког друштва „Јединство“, Хора „Србадија“ и СПЦД „ВИЛА“. У области популарне 

етномузике се издвајају Етно-група „Траг“ и СПД „Ива“, а у жанру забавне, рок и поп 

музике, пројекат „Рок симфонија“.  

Међу значајнијим фестивалским манифестацијама се у области дјечије, хорске, 

рок и поп музике издвајају Фестивал дјечијег музичког стваралаштва „Мали 

композитор“, „Ђурђевдански фестивал“, „Мајске музичке свечаности“, „Бањалучки 

хорски сусрети“, „Златна вила“, „Демо фест“ и „ОК фест“.  
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Будући кадар се школује углавном на Академији умјетности Универзитета у Бањој 

Луци, Музичкој академији у Источном Сарајеву и на „Слобомир П.“ Универзитету. Увид 

у званичне податке и стање образованог кадра у Републици јасно указују на дефицит 

појединих профила образовања из области музике (хорна, труба и тромбон – лимени 

дувачки инструменти, фагот, тонска реализација, музичка продукција, дизајн звука, 

аранжирање итд.), пријеко потребних за развој и унапређење области. Ово директно 

условљава наше домаће ствараоце који за потребе музичке продукције махом користе 

ресурсе (студија и кадар) земаља у региону (Србија, Словенија и Хрватска), али и 

Федерације Босне и Херцеговине.  

У домену основног и средњошколског музичког образовања на територији 

Републике организовано је једанаест основних музичких школа: „Владо Милошевић“ 

(Бања Лука), „Војин Комадина“ (Зворник), „Бранко Смиљанић“ (Градишка), „Стеван 

Стојановић Мокрањац“ (Бијељина), „Саво Балабан“ (Приједор), „Маркос Португал“ 

(Добој), „Свети Роман Мелод“ (Невесиње), Школа за основно музичко образовање у 

Прњавору, Школа за основно музичко образовање у Источном Сарајеву, Музичка школа 

„Требиње“ (Требиње), Основна музичка школа „Фоча“ (Фоча) и четири средње музичке 

школе: „Владо Милошевић“ (Бања Лука), „Стево Стојановић Мокрањац“ (Бијељина), 

„Саво Балабан“ (Приједор) и „Требиње“ (Требиње).  

Музика се, у виду посебног предмета – Музичка култура, изучава у свим основним 

школама, и то од другог до деветог разреда, а фонд се креће од 34 часа годишње до 72, у 

зависности од разреда и наставног плана и програма. Када је ријеч о средњошколском 

образовању, ова умјетност се, поред наведених музичких школа, изучава још само у 

гимназијама. Фонд часова се, у зависности од смјера, креће од 72 до 140 годишње. Поред 

саме наставе, ученици додир са музиком могу остварити и путем секција. У основним 

школама њихов се избор углавном своди на хор, оркестар и фолклор, у којима је активно 

укупно 6.415 ученика, док је у средњим школама тај избор још више сужен, и то на хор и 

оркестар, који су организовани као једна секција у којој учествује 410 ученика.  

У тренутном стању ствари, а у контексту музичког образовања, јавља се потреба 

да се у скоријој будућности на академијама отвори катедра за лимене дувачке 

инструменте, за перкусије и полинструменталну музику (чембало, оргуље). Међутим, 

уколико желимо градити кадар постепено, ове инструменте је онда прије свега нужно 

прво увести у ниже музичке школе. Поред саме професионализације у домену 

инструменталног извођења, неопходно је остварити исто и у домену вокалног (хорског и 

соло пјевања), уз формирање професионалног хора, чиме би се статус професионалних 

пјевача значајно унаприједио.  

Имајући у виду да су ауторска права тековина модерне цивилизације и да се по 

степену поштовања ауторског права данас разликују уређене и неуређене друштвене 

заједнице, веома је важно и системски континуирано радити на подизању свијести о 

значају поштовања ауторских права, те инсистирати на заштити интелектуалног рада 

домаћих аутора. Aсоцијација композитора и музичких стваралаца Босне и Херцеговине 

(АМУСБиХ) је једина колективна организација за заштиту музичких ауторских права на 

подручју Босне и Херцеговине чијим је посредством заштићено готово 800 композитора, 

од чега 150 аутора из Републике. Сви они приходују по основу ауторских права, 

укључујући и оне композиторе који у случају да нису успјели остварити довољан број 
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емитовања, неопходан за исплату ауторских тантијема, уживају једнократну помоћ из 

АМУС-овог Фонда за културне намјене.  

Као и у области књиге и издаваштва, те аудио-визуелне умјетности, и овдје је 

један од највећих проблема прекидање такозваног социокултурног циклуса 

(стваралаштво-продукција-дистрибуција) усљед непостојања уређеног тржишта и 

дистрибуције музичких дјела. Продукција Радио-телевизије Републике Српске (РТРС), 

иако постоји, није довољно активна, нити присутна на тржишту, како музичком тако и 

филмском, те би се њена активација, кроз партнерство, требало да постави као један од 

примарних циљева.  

 

Кључни изазови у области: Један од првих и основних проблема у области музике јесте 

чињеница да тренутно не постоји систем путем којег се може извршити јасна подјела 

између професионалног и аматерског стваралаштва, чиме је рад професионалних 

музичара значајно оштећен. Затим, ту је и проблем неразвијености, како музичке 

продукције тако и дистрибуције, јер поред малог броја опремљених студија суочавамо се 

и са дефицитом појединог кадра, чиме се социокултурни циклус у овој области прекида и 

доводи до стања у којем школујемо кадар који ће школовати нови кадар. Као и у случају 

аудио-визуелне умјетности, и музичка индустрија, те музичко-сценска дјелатност 

Републике готово да и не постоји. Њен једини вид постојања испољава се у формату 

живог извођења, односно концерата. Непостојање било које друге установе, осим оних 

образовног карактера, онемогућава даљи развој овог вида умјетности, не само због тога 

што се професионални музичари суочавају са проблемима у запошљавању, који је настао 

као резултат непропорционалног односа дипломаца и радних мјеста у ових неколико 

институција, него и због тога што се, осим едукативног дијела музике, умјетницима 

готово и не пружа простор за усавршавање, продукцију, па и развој музичке културе 

Републике. Aнализом стања установљено је да постоји потреба, али и оправданост, за 

оснивање установе за репродукцију музике (филхармонија, професионални оркестар), 

како би школовани кадар и професионални музичари могли да остваре право да се 

професионално баве музиком. У тренутном стању ствари, а у контексту музичког 

образовања, јавља се потреба да се у скорој будућности на академијама отвори катедра за 

лимене дувачке инструменте, за перкусије и полинструменталну музику (чембало, 

оргуље). Mеђутим, уколико желимо градити кадар постепено, ове инструменте је онда 

прије свега нужно прво увести у ниже музичке школе. Такође, неопходно је развити 

механизме и процедуре путем којих би се системски и континуирано бавило 

стимулацијом музичке умјетности уопште, али и производње, те промоцијом савременог 

музичког стваралаштва. Неопходно је и системски и континуирано радити на подизању 

опште свијести о значају поштовања ауторских права, те инсистирати на заштити 

интелектуалног рада домаћих аутора.  
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2.8. АУДИО-ВИЗУЕЛНА УМЈЕТНОСТ 

 

Аудио-визуелном дјелатношћу сматрају се развој, производња, промоција, 

дистрибуција и приказивање аудио-визуелних дјела. Под аудиовизуелним дјелима 

сматрају се играни и документарни филмови (кратког и дугог метра), анимирани филмови 

(кратког и дугог метра), експериментални филмови, као  и сва друга аудио-визуелна дјела 

која у свом исказу имају умјетнички и ауторски израз, без обзира на технологију којом су 

настала, те начин на који се приказују.  

Аудио-визуелну дјелатност Републике данас развијају искључиво појединци 

(редитељи, продуценти, умјетници и други). Међутим, када говоримо о аудио-визуелној 

дјелатности Републике, важно је имати у виду да је Академија умјетности Универзитета у 

Бањој Луци почела са радом 1998. године, док је сам драмски смјер, са одсјецима за 

филмску и ТВ режију, камеру и монтажу основан двије године касније. Недуго потом, 

2003. године покреће се и одсјек за драмaтургију, чиме су, уз одсјек за глуму који постоји 

од 1998. године, испуњени услови за озбиљан развој кинематографије. Ови подаци 

показују да је тек прије нешто више од десет година Република добила свој први кадар, 

односно зачетнике или, боље речено, пионире ове области, те да је ентузијазмом домаћег 

младог кадра у наредном периоду дошло и до стварања првих филмова, 

краткометражних, али и дугометражних, који су приказани на преко стотину филмских 

фестивала.  

Поред већ поменуте Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци, на 

територији Републике организовано је неколико студијских програма из ове области и на 

приватним факултетима, на Високој школи „Banja Luka College“, Академији умјетности 

„Слобомир П.“ Универзитета и Високој школи драмских умјетности у Андрићграду, 

Вишеград.  

Иако произведени кадар формално није у суфициту, односно нико се од 

дипломаца са ових катедри тренутно не налази на листи незапослених ЈУ Завода за 

запошљавање Републике Српске, чињеница јесте да развијено тржиште филмске 

умјетности не постоји, чиме је сама могућност за запошљавање у струци сведена на 

инцидент. Ово се посебно односи на филмске режисере, којих је, у протеклих двадесет 

година, само са Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци изашло двадесет и три. 

Иако можда нису сви предодређени за бављење филмом режирајући га, податак да овај 

смјер уопште постоји, а да се активно не ради на стварању филмске сцене Републике гдје 

би наш кадар пронашао своје мјесто за стварање и продукцију, алармантан је. У том 

смислу, аудио-визуелна дјелатност је уз музичку и издавачку, три кључне гране 

креативних индустрија, најнеразвијенија, другим ријечима, тек у повоју. Како је у 

Републици основано свега неколико приватних продуцентских кућа, од којих се само 

„Оскар филм“ и „Визарт“ могу похвалити већим бројем продукција, тешко да се може 

говорити о уређеном систему. Јавни сервис Радио-телевизије Републике Српске је, поред 

постојећих приватних продуцентских кућа, свакако стратешки партнер у овом подухвату, 

те се његова активација у том смислу мора поставити као један од значајнијих 

надолазећих циљева.  

Што се фестивалског живота тиче, тренутно активно дјелују само четири филмска 

фестивала: Међународни фестивал анимираног филма „Бања Лука“, Фестивал 
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медитеранског и европског филма Требиње, Међународни фестивал еколошког и 

туристичког филма „Јахорина филм фестивал“ и Међународни фестивал документарног и 

кратког играног филма „Први кадар“ Источно Сарајево.  

Дјелатност приказивања филмова данас обавља мањи број биоскопа него 

средином прошлог вијека (само током деведесетих у Бањој Луци су радила четири 

биоскопа – Палас, Козара, Врбас и Дом војске – од чега је данас са радом наставио само 

мултиплекс Палас). Филмови широм Републике приказују се у неадекватним просторима, 

неусловним објектима са застарјелом техником, што је обесхрабрујуће за развој ове 

дјелатности, посебно у контексту нових захтјева публике, те преласка на дигиталну 

технологију у дистрибуцији и приказивању филмова. Биоскопска публика постоји, о чему 

свједоче и званични подаци, према којима је биоскопе током посљедње три године 

посјетило преко милион гледалаца. Овај број је у сталном порасту, па је тако у 2013. 

године износио 229.124 гледаоца, а 2014. године 362.273 гледаоца и 2015. године 436.942 

гледаоца. Од градова највећу просјечну попуњеност дворане је током 2015. године имала 

Бијељина са 166 гледалаца по пројекцији, а најмању Приједор са 30, док се у општинама 

тај број кретао између 216 гледалаца у Рудом и 8 у Фочи. Када је ријеч о врсти 

приказаних филмова, на узорку од три године примијећено је да се највише приказују 

играни филмови, и то 1.057 филмова, затим анимирани 291, а најмање документарни са 

укупно 35 филмова, од чега у Бањој Луци само два током 2013. године.  

Према званичним подацима Републичког завода за статистику, у Републику је 

током посљедње три године увезено 125 филмова (124 у дигиталном формату и један на 

филмској траци), док је извоз сведен на минимум. Када је ријеч о откупљеним правима за 

приказивање и продају филма у Републици – откупљено је укупно 835 филмова, и то 316 

за биоскопе и 519 за телевизијске станице. Према поријеклу, највише се приказују 

филмови из Сједињених Америчких Држава. 

У Републици тренутно је активно тринаест телевизијских станица. Током 2015. 

године ове станице су емитовале 3.608.911 минута програма укупно, а само 140.877 њих 

било је посвећено култури и образовању, док је играном програму посвећено 660.665 

минута. У оба случаја више од половине је емитовано из Бање Луке.  

У смислу развоја публике, важно је напоменути да се филм као умјетност изучава 

у свим основним школама, али искључиво у оквиру Ликовне културе, док се у средњим 

школама изучава само у гимназијама. Иако филм, као и позориште, не припада домену 

ликовних умјетности, похвално је што уопште постоји, без обзира на то што је фонд 

часова сведен на минимум, на мање од пет годишње. Поред тога, ученицима је кроз 

секције омогућен сусрет са филмом, али само у основним школама, у којима се 

организују двије: фото и видео секција са 287 ученика и филмска секција, коју похађа 83. 

Такозвана филмска писменост је један од наших активних проблема, не само зато што не 

постоји разрађен систем филмске критике, него и зато што се овој грани умјетности не 

посвећује довољно пажње кроз школовање, иако је ријеч о најутицајнијем и 

најдоступнијем медију који активно обликује нашу популацију, почевши од раног 

узраста. У том смислу, јако је важно радити на филмском описмењавању публике, а то се 

може постићи путем различитих креативних програма у школама, повећањем броја 

часова посвећених филму, активним развијањем филмских фестивала и њихових 

пратећих едукативних програма, јачањем програма медијских сервиса и организовањем 
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филмских програма у склопу установа културе који би се фокусирали на филмове 

високих умјетничких вриједности.  

Када је ријеч о финансирању ове области, важно је напоменути и да су у 2015. 

години, средства за развој филма поново обезбијеђена. Иако скромна, у износу од свега 

100.000 КМ, што је за развој дугометражног играног или анимираног филма – једне од 

најскупљих и најкомплекснијих грана умјетности – свакако недовољно, ова средства 

показују да је филм као културна потреба ипак препознат.  

 

Кључни изазови у области: У аудио-визуелној дјелатности превасходно се истичу три 

поља дјеловања: продукција, приказивачка дјелатност и филмско образовање. С обзиром 

на чињеницу да је Катедра за Филмску и телевизијску реализацију (данас под називом: 

Филмска и телевизијска режија) при Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци 

организована прије петнаест година и да смо прву генерацију добили прије десет година, 

можемо рећи да је филмска продукција Републике тек у настајању. С друге стране, 

податак да у Републици постоји свега неколицина продуцентских кућа, које су уз велике 

напоре у стању да изнесу цјелокупну филмску производњу, нам говори да Република није 

погодно тржиште за развој филмске умјетности и да већина филмског кадра нема 

простора за изражавање. Међутим, упркос лошим условима, на овим просторима 

формирана је генерација младих филмских аутора који остварују запажене резултате у 

играном, анимираном, документарном и експерименталном филму, како на локалном, 

тако и на међународном нивоу.  

Средства за развој филма, ставка уведена у Буџет Републике Српске 2015. године, 

тренутно износе свега 100.000 КМ, што за озбиљну и квалитетну продукцију 

дугометражних филмова није довољно (ова средства на годишњем нивоу су убједљиво 

најмања у Европи, а као примјер издвајамо земље у региону: Хрватска – 8.460.000 евра, 

Србија 4.820.000 евра, Македонија 4.700.000 евра). Дакле, у циљу развијања филмске 

дјелатности Републике, неопходно је прије свега повећати овај износ на републичком и 

локалном нивоу. У међувремену, стратешки потез било би стварање једног система 

унутар којег би се ова средства трошила, при том имајући у виду дугорочне циљеве. То 

подразумијева отварање конкурса на годишњем нивоу за три начина финансирања: 1) 

развој филмских пројеката; 2) продукција документарних филмова и 3) продукцију 

кратких филмова. У односу на дату ситуацију (млад кадар, те недостатак финансијских 

средстава), али и на чињеницу да први кораци у развоју филма Републике, не само у 

смислу његовог системског развијања него и кадра, лежи у продукцији кратких форми 

(играни, експериментални, документарни, анимирани, итд.) и развоју филмских 

пројеката, улагање у ове дијелове индустрије би требало да буде у фокусу за наредни 

период. Самим тим, требало би осмислити акциони план за дугорочно и краткорочно 

дјеловање у аудио-визуелној дјелатности, по којем би се у наредне три до пет година 

активно развијала продукција кратких форми, уз развијање филмских пројеката и 

документарних филмова, након чега би се прешло у сљедећу фазу, фазу продукције 

дугометражних играних филмова. Да би аутори из Републике дошли до фазе продукције 

дугометражних играних филмова потребно је, у овом петогодишњем периоду, повећати 

финансирање аудио-визеулне дјелатности за најмање 500%, након чега бисмо и даље 

били простор са најмање уложених средстава у филм по глави становника у Европи, али 



 30 

би поставило добру основу за даљи развој ове гране индустрије. Важан сегмент 

производње дугометражних филмова су копродукције, које у основи подразумијевају 

пословну сарадњу између филмских продукција из различитих земаља. Да бисмо 

остварили добре и здраве копродукције, за Републику је неопходно да продуценти 

(произвођачи дугометражних филмова) буду релевантни у европском филмском 

контексту, а то суштински подразумијева знање и креативност, али и приступ јавним 

фондовима, који уживају све њихове колеге у региону. Остваривањем петогодишњег 

плана и спровођењем свих планираних корака, Република ће бити у стању да подржи овај 

циклус и са поносом представи свјетској јавности филмове настале домаћим снагама. 

Повећање средстава би, поред већ свега наведеног, довело и до већег прилива 

средстава како путем „Креативне Европе“ („Creative Europe“), (кроз потпрограм 

„Медиа“), тако и путем програма „Еуримаж“ („Euroimages“), на којем се филмови из 

Републике више готово и не појављују. Да би домаћи филмови уживали средства из овог 

фонда, неопходно је да прво буду подржани од стране јавних и приватних фондова 

државе из које долазе, и то са 83% за дугометражни играни филм и 75% за документарни 

филм. Издвајања од 100.000 КМ по години чине овај процес неизводивим.  

Што се приказивачке дјелатности тиче, она је сведена на биоскопе комерцијалног 

карактера, и то искључиво у већим срединама, док ту дјелатност у мањим срединама 

махом обављају културни центри. Раслојавање филмске понуде на комерцијалну и 

умјетничку данас више готово да и не постоји. Данас европску, азијску и јужноамеричку 

независну продукцију можемо видјети само у склопу филмских фестивала (који убрзано 

нестају), у оквиру програма сарадње са иностраним културним центрима и, изузетно, у 

оквиру неког домаћег или страног телевизијског програма. Формирање кино-клубова или 

субвенционисањем биоскопа намијењених приказивању умјетнички вриједних филмова, 

те смислено и системско улагање у развијање јаког филмског фестивала допринијело би 

пласирању садржаја који не би имали искључиво комерцијални карактер. С тим у вези, 

треба дјеловати дугорочно, развијањем пројеката којима је циљ, поред популаризације 

ове врсте умјетности, стварање нових или чак ревитализација постојећих простора, 

организовањем кино-сала мањег капацитета у постојећим просторима попут Културног 

центра „Бански двор“ у Бањoj Луци, или запуштеним просторима на територији јединице 

локалне самоуправе; организовањем и покретањем љетне сцене, те, у крајњој инстанци, 

организовањем филмских  програма у потпуно новом простору.  

Поред набројаних поља дјеловања, као потенцијал којим Република, у смислу ове 

дјелатности, располаже треба издвојити и постојање бројних потенцијалних филмских 

локација. У складу с тим, а у циљу унапређења дјелатности, неопходно је и разматрање, 

те развијање пословног окружења погодног за филм (енгл. film friendly). Корист од таквог 

модела имала би не само Република, мјеста на којима ће се филмови снимати, домаћа 

филмска продукција, него и угоститељство и туризам, као и све друге гране привреде које 

учествују у оваквим пројектима.  
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4.2.9. ВИЗУЕЛНА УМЈЕТНОСТ И МУЛТИМЕДИЈА 

 

Нoсиoци рaзвoja визуелне умјетности у Републици су, прије свега: Музеј 

савремене умјетности Републике Српске, Академија умјетности Универзитета у Бањој 

Луци и Академија умјетности у Требињу, а затим и културни центри, галерије, удружења 

и сами умјетници. Министарство просвјете и културе путем јавног конкурса суфинансира 

програме из области визуелне умјетности (удружења грађана, јавне установе културе и 

приватна лица) и тако помаже развој умјетничке продукције.  

Као главни носилац активности, Музеј савремене умјетности Републике Српске 

уско је профилисан  за област савремене умјетности, а његов програмски концепт заснива 

се на реализацији програма из области умјетности 20. и 21. вијека. Ова институција своју 

дјелатност усмјерава ка активном подстицању развоја савремене умјетничке сцене 

Републике, функционишући као језгро прикупљања, проучавања и представљања 

савремених умјетничких пракси. Са друге стране, своје програмске активности Музеј 

савремене умјетности базира и на међународној сарадњи са релевантним институцијама, 

чиме је омогућено активно праћење и презентовање актуелних умјетничких токова. 

Захваљујући овим активностима, створена  је веома жива и динамична савремена сцена, 

чији су домети препознати и у међународним оквирима. У том контексту важно је 

споменути учешће Музеја савремене умјетности на Венецијанском бијеналу умјетности 

2013. године са радом бањалучког умјетника Младена Миљановића, „Врт уживања“. 

Венецијанско бијенале је најпрестижнија, најауторитативнија и, за све државе учеснице, 

најважнија умјетничка манифестација, чија је традиција дуга преко 110 година. Будући да 

бијенале подразумијева представљање умјетничких пројеката на државном нивоу, те да 

се на бијеналу државе могу представљати искључиво путем националних павиљона, 

Република се, у оквиру Павиљона Босне и Херцеговине, до сада на овом догађају 

представила само једном. Прилику да то понови Република има у мају ове године, и то са 

радом „Универзитет катастрофе“ умјетника Раденка Милака и Романа Урањека. 

Установе културе на локалном нивоу су главни носиоци организовања ликовних 

догађаја у локалним заједницама. Ликовне колоније, самосталне и колективне изложбе 

најчешће представљају ововремену ликовну продукцију, често задовољавајућег 

квалитета. Када је ријеч о независној сцени визуелне умјетности, поред организовања 

ликовних колонија, удружења грађана се повремено баве и презентацијом савременог 

визуелног стваралаштва, док су сви догађаји фестивалског карактера током протеклих 

неколико година угашени.  

Према званичним статистичким подацима, на подручју Републике дјелују четири 

галерије, у чијем програму су током 2015. године организоване једна стална поставка и 

тринаест вишедневних изложби, у оквиру којих, према заступљености, од ликовних 

дисциплина доминирају сликарство и фотографија. Ситуација је током 2013. и 2014. 

године била нешто другачија, прво у броју изложби – који је износио 19, односно 16, али 

и у ликовним дисциплинама које су биле највише заступљене. Тако су и 2013. и 2014. 

године доминирали цртеж, графика и фотографија, док сликарство није било толико 

заступљено. Према врсти, чешће се организују колективне изложбе регионалног 

карактера, умјесто самосталне – локалног, а то се и види из приложених табела. Важно је 

истаћи да се старосна доб умјетника излагача обично креће између 45 и 55 година. 
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Ситуација није ништа боља ни када је ријеч и о просторима намијењеним за рад 

умјетника, па су тако на територији Републике званично организована само два атељеа 

која се налазе у Бањој Луци.  

У домену образовања организовани су студијски програми сликарства, графике и 

графичког дизајна, на Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци, Академији 

умјетности у Требињу, „Слобомир П.“ универзитету, Високој школи „Bаnjаlukа Cоllegе“, 

Независном универзитету Бањалука и Универзитету за пословне студије у Бањој Луци. 

Факултети у приватном власништву углавном школују кадар из области графичког 

дизајна и визуелних комуникација, док се на државним факултетима школује кадар из 

области сликарства и графике, с тим да је 2013. године уведен смјер Графички дизајн  на 

Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци. Резултати спроведеног истраживања 

приказују стање у високошколским установама, у којима се међу дипломиранима налази 

највећи број графичких дизајнера, чији је ангажман изузетно тражен у сектору 

креативних индустрија, као и у приватном комерцијалном сектору. Са друге стране, 

академије још увијек немају студијски програм вајарства, што је значајан недостатак. 

Велика бројност дипломираних сликара и графичара указује на потребу коначног 

системског рјешења њиховог положаја у контексту статуса слободног умјетника. 

Визуелна умјетност се у свим основним школама и гимназијама изучава 

искључиво кроз предмет Ликовна култура (чији би архаични назив требало да се 

промијени, јер се у склопу овог предмета, поред изучавања свих дисциплина визуелне 

умјетности које нису нужно ликовне, изучавају, између осталог, и филм и позориште). 

Према наставном плану и програму основних школа, фонд часова Ликовне културе се 

креће од једног до два седмично, односно од тридесет шест до седамдесет два, у 

зависности од разреда, док се у гимназијама, у зависности од смјера, она изучава у првом 

разреду (рачунарско-информатички смјер), првом и другом разреду (општи и природно-

математички смјер) или у сва четири разреда (друштвено-језички смјер). У односу на то, 

мијења се и фонд часова (36–72–140). Основци заинтересовани за ову умјетност се могу 

прикључити или ликовној секцији, у којој тренутно учествује 3.989 ученика, креативној 

(879 ученика) или фото и видео секцији (287 ученика). У средњим школама је избор 

прилично сличан, па је тако, поред ликовне секције (345 ученика), могуће узети учешће и 

у фотографској (81 ученик), те вајарско-пројектантској (30 ученика). У склопу Ликовне 

културе ученици имају прилику да путем факултативних излета посјете републичке 

музеје и да се упознају како са нашим културним насљеђем, тако и са нашим савременим 

умјетничким праксама.  

У домену теорије и критике, ствари су, као и у случају позоришне умјетности, али 

и готово свих других, тек у повоју. Критика визуелне умјетности не постоји, док је 

теорија прилично неразвијена. О оваквом стању ствари свједочи и податак да је 

Министарство науке и технологије у периоду од 2011. до 2015. године суфинансирало 

само двије научне публикације из области, и то су искључиво у вези са медијима и 

медијском писменошћу, док Министарство просвјете и културе, у истом периоду, није 

суфинансирало ниједну. Ситуација је слична и када је ријеч о научним часописима, од 

којих ниједан из области хуманистичких наука није у потпуности посвећен визуелним 

умјетностима. Ако не постоје издавачи који публикују критичке и научне књиге из 

домена историје и теорије визуелних умјетности, и уколико се не објављују радови који 
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помјерају границе, уколико не постоје часописи или квалитетне репродукције, онда не 

постоји ни добро организован систем визуелне дјелатности, нити се може говорити о 

сцени као таквој.  

 

Кључни изазови у области: Непостојање тржишта умјетнинама је један од основних 

проблема ове области који се рефлектује  на положај умјетника, како на локалној и 

регионалној, тако и на међународној сцени. Наиме, у Републици не постоје лиценциране 

галерије које би се озбиљно бавиле пласманом умјетника на тржиште путем сајмова, 

фестивала или у сарадњи са међународним галеријама, а тo увелико отежава егзистенцију 

умјетника. Самим тим, у контексту развијања и регулације тржишта савремене ликовне 

умјетности, поред јачања галеријског система, нужно је отварање дијалога са локалним 

заједницама, те разматрање иницијатива о рјешавању, односно додјели радних простора 

за умјетнике, у виду атељеа. Како велики број визуелних умјетника не посједује никакве 

услове за озбиљну умјетничку продукцију, рјешење овог проблема био би први корак у 

стратешком развоју озбиљније продукције у пољу савремених визуелних умјетности. 

Ради се о једном од основних предуслова за отварање галеријских простора 

комерцијалног карактера, који би, својом презентацијом, промоцијом и продајом 

савремене умјетничке продукције, створили услове за самосталније дјеловање умјетника, 

али и самих галерија. Та промоција би циљано развијала и промовисала квалитетне и 

иновативне умјетничке појаве у Републици са фокусом на њихову међународну 

промоцију, дистрибуцију и продају. Ово је реалан циљ, јер у Републици већ живе и 

дјелују умјетници који своја дјела посредством галерија у иностранству излажу и 

продају. То значи да постоји интерес и тржиште за квалитетну савремену ликовну 

умјетност, али такође и да је потребно развити механизме дистрибуције и излагања, 

стратешки у сарадњи са јединицама локалне самоуправе. 

Поред свега наведеног, визуелна писменост је један од већих проблема. У том 

смислу, да би се развила вјерна и образована публика, цјелокупан процес треба да почне 

са публиком у раном добу (основној или средњој школи), а најбољи начин је да се 

ученици укључе у сам процес стварања умјетности у сарадњи са умјетницима. 

Историјски гледано, у нашем образовном систему креативни рад у школама је зависио 

углавном од индивидуалне иницијативе појединаца школе. Ове иницијативе, иако 

похвалне, немају видну системску подршку. Остатак ученика који нису дио секције, у 

најширем смислу, доживљавају умјетност и културу само као производ, често изван 

контекста, у потпуности несвјесни процеса који се десио. У складу с поменутим, од 

пресудног је значаја системски изграђивати будућу публику кроз рад са ученицима, у 

оквиру секција, али прије свега у оквиру предметне наставе, која би требало да се 

организује у свим школама. 
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4.2.10. УМЈЕТНИЧКИ АСПЕКТИ АРХИТЕКТУРЕ 

 

Говорећи о умјетничким дисциплинама као факторима културног развоја и 

идентитета, посебну пажњу заузима архитектура, као један од стубова цивилизације и 

својеврстан спој више различитих дисциплина. Међутим, данас је савремена архитектура, 

као грана умјетности, на територији Републике и више него запостављена, иако је 

градитељство на овом подручју тренутно у експанзији. Њеним развојем се баве 

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањалуци, неколицина 

невладиних организација, те један фрагмент приватног сектора. На годишњем Јавном 

конкурсу за суфинансирање пројеката из области културе, у оквиру ликовне дјелатности, 

дизајна и архитектуре, Министарство просвјете и културе у одређеној мјери помаже 

пријављене пројекте који се обично тичу организације манифестација или одласка на 

такмичења и представљања државе на великим изложбама, попут Прашког квадријенала 

сценског дизајна и простора.  

Један од најважнијих свјетских скупова из области архитектуре је Венецијанско 

бијенале архитектуре, у којем земље које узимају учешће промовишу не само своју 

архитектуру, кроз умјетнички и теоретски аспект те дјелатности, него и комплетну 

културу своје средине, повезујући историјско насљеђе са савременим стремљењима. Ово 

је једно од најплоднијих мјеста за пласирање достигнућа у архитектури, а тиме и учешћа 

Републике на глобалној сцени архитектонског дискурса. Међутим, проблем са којим се 

тренутно суочавамо лежи у чињеници да на територији Републике данас не дјелује 

ниједно струковно удружење из ове области, а једини догађај који се бави архитектуром, 

Дани архитектуре, организован је од стране удружења грађана, и то на годишњем нивоу. 

Направити пресјек актуелног стања у области самим тим постаје готово немогуће. Осим 

спровођења јавног конкурса данас не постоји нити један опипљив начин путем којег би 

се направила неопходна селекција из дате области. С тим у вези, а у односу на постојећу 

ситуацију, институционализација архитектуре се поставља као реалан циљ.  

Институција од кључне важности за развој архитектуре као струке би тако била 

годишња изложба у форми салона архитектуре, који би расписивањем конкурса за 

достигнућа у пољу архитектонског пројектовања умногоме допринио развијању оне врсте 

архитектуре која је, за разлику од стриктно комерцијалне, таква да се води прије свега 

иновацијама са умјетничког аспекта и потенцијала који са собом носи. Овакав вид салона 

архитектуре би, осим архитектонских пројеката, награђивао и достигнућа на пољу 

теорије архитектуре, те би се кроз награђена дјела, као и трибине и научне скупове 

повезао и са издаваштвом као елементом културног развоја и креативне индустрије. 

Салони архитектуре су један снажан елемент културног идентитета друштва и средине, 

који доприносе и струци и друштву чија се архитектонска сцена развија, али и туризму, 

будући да догађаји овакве врсте представљају важне репере једног подручја на мапи 

културних дешавања свијета. 

 

Кључни изазови у области: Као најслабије развијена област, а овдје се првенствено 

мисли на умјетнички аспект ове дјелатности, архитектура се тренутно суочава са бројним 

изазовима од којих је тренутно можда најважније одговорити на чињеницу да тренутно 

не постоји централни регистар дјела из области архитектуре, теорије архитектуре и 
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сценског дизајна, односно да немамо преглед и увид у актуелна дешавања из области. 

Затим, ту је и непостојање системског рјешења на нивоу Републике који би подржао 

развој и унапређење умјетничког аспекта ове дјелатности, једног од најважнијих 

сегмената креативне индустрије. Томе свакако доприноси и податак да тренутно не 

постоји институција, осим образовне, која би на адекватан начин развијала ову 

дјелатност. 

 

4.2.11. КУЛТУРНО-УМЈЕТНИЧКИ АМАТЕРИЗАМ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

 

У Републици дјелује велики број удружења грађана која се баве културно-

умјетничким аматеризмом, од којих су најбројнија она удружења која његују фолклорну 

традицију. Ту спадају и удружења националних мањина која континуираним радом 

баштине игру, пјесму и традицију својих народа. Културни аматеризам се одвија и кроз 

област савременог умјетничког стваралаштва, посебно у области музике и позоришта, о 

чему је било ријечи у ранијим поглављима.  

Културно-умјетничка друштва – Анализом стања на терену установљено је да 

постоји око 150 друштава на нивоу Републике. Број друштава се повећава из године у 

годину, што свакако не говори о квалитету рада истих. Један од основних проблема у 

овој области је то што не постоји категоризација културно умјетничких друштава. 

Стручна категоризација постојећих друштава дефинисала би, унаприједила и 

рационализовала дјеловање у овој области културе. Свакако, примијећено је да су 

многобројне културне манифестације из области фолклора  просјечног квалитета, па чак 

и на граници кича. Према томе, приоритет је извршити стручну категоризацију, на основу 

које би се из буџета Министарства просвјете и културе суфинансирала 

најрепрезентативнија удружења, док би остала требало усмјерити на буџет локалне 

заједнице. 

Националне мањине – Министарство просвјете и културе његује рад и културно 

стваралaштво националних мањина у Републици. Ова област се ослања на Закон о 

заштити права националних мањина у Републици Српској („Службени гласник 

Републике Српске“, број 2/05). У Републици има 17 националних мањина, која су 

окупљена у удружења националних мањина, а сва удружења су чланице Савеза 

националних мањина Републике Српске. Јeзик нaциoнaлних мaњинa у Рeпублици у 

вeћини случajeвa сe oднoси нa oну упoтрeбу кoja пoдрaзумиjeвa кoмуникaциjу измeђу 

сaмих припaдникa нaциoнaлних мaњинa, њeгoвo учeњe крoз рaзличитe aктивнoсти у 

удружeњимa, тe oнo учeњe кoje oбухвaтa рeдoвнo и oбaвeзнo oбрaзoвaњe. Удружeњa и 

припaдници нaциoнaлних мaњинa бaштинe 14 рaзличитих jeзикa нaциoнaлних мaњинa. 

Toкoм кaлeндaрскe гoдинe, удружeњa нaциoнaлних мaњинa штaмпajу брojнe чaсoписe, 

билтeнe, књигe и сличнo. Сaдржaj oвих мaтeриjaлa je у вeћини случajeвa припрeмљeн 

двojeзичнo – српски и мaњински jeзик. Уз пoмoћ члaнoвa скoрo свa удружeњa пoсjeдуjу 

oдрeђeни књижни фoнд (књигe, приручници, eнциклoпeдиje, чaсoписи,  и сл.) рaзних 

издaњa кoja су дoнирaнa или нaбaвљeнa уз пoмoћ мaтичнe зeмљe. Прoблeм је 

пoхрaњивaњe библиoтeчкe грaђe, збoг oгрaничeнoсти прoстoрa кojим рaспoлaжу. 

Међународна сaрaдњa сe oчитуje крoз стaлни кoнтaкт сa срoдним удружeњимa и 

институциjaмa у мaтичнoj држaви, рaзмjeну културних прoгрaмa, учeствoвaњa у шкoлaмa 
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jeзикa и другим студиjским прoгрaмимa, нaбaвку књигa, чaсoписa и училa тe свe другe 

aктивнoсти кoje дoпринoсe прoмoциjи и oчувaњу jeзикa. Taкoђe, удружeњa уjeднo и 

учeствуjу свojим прoгрaмимa у прoгрaмимa других oргaнизaциja и институциja кoja сe 

тичу културe – фoлклoрни фeстивaли, хoрски сусрeти. 

 

Кључни изазови у области: Како је установљено анализом стања на терену, у овој 

области је неопходно направити квалитетну селекцију удружења, те у складу са стручном 

категоризацијом вредновати пројекте које изводе, а који се финансирају путем јавног 

конкурса из буџета Републике. 

 

 

4.3. КУЛТУРНИ ЦЕНТРИ1 

 

У Републици постоји 30 културних центара, који су организовани као општинске 

установе за обављање културно-умјетничке дјелатности. Кроз реализацију програмских 

активности, заштиту и његовање насљеђа, сарадњу са умјетницима и удружењима, 

културни центри функционишу као главни носиоци развоја културе и умјетности у 

локалним заједницама. У смислу задовољавања културних потреба становништва, они 

имају велику улогу у развоју и очувању културе на простору Републике. У већим и 

развијеним градовима и општинама, јавне установе дјелују као центри за културу, док су 

у мањим општинама у већини случајева организоване као културно-образовни и спортски 

центри. Ову подјелу и организацију јавних установа свакако одређује величина општине, 

бројност њенoг становништва, као и њено економско стање. 

Из детаљне анализе постојећег стања утврђено је да  је већина установа смјештена 

у објекте који су изграђени прије више од тридесет година. Већина објеката захтијева 

одређени вид спољне или унутрашње реконструкције, као и улагање у опрему. Примјере 

добре праксе представљају општине које су у скоријем периоду изградиле нове 

функционалне објекте за потребе културе и умјетности. Центар за културу „Семберија“ у 

Бијељини, као и Културни центар у Градишци, смјештени су у нове објекте, који у 

потпуности задовољавају просторне и техничке услове за организовање квалитетног 

програмског садржаја. Поред административних просторија, већина културних центара 

посједује вишефункционалне дворане, односно сале, које служе за пројекције филмова, 

позоришне представе, концерте, те друге догађаје (од 150 до 480 сједишта). Одвојене 

галеријске просторе посједује 11 културних центара, а њихова величина варира од 50 до 

300 квадратних метара. У склопу појединих културних центара налазе се и спортске 

дворане, које, поред своје основне функције, служе и за организовање културних 

садржаја. Такође, неки од културних центара, попут Културног центра „Перо Косорић“ 

Соколац, или Културног центра у Рибнику, немају просторије у којима обављају 

дјелатност, те су њихове активности у вези са организацијом манифестација на 

отвореном простору.  

                                                           
1 Анализа је рађена на основу упитника прикупљених од  21 установе. Град Приједор није обухваћен, јер су установе 

културе, попут позоришта, галерије и биоскопа, организоване посебно, а Културни центар „Бански двор“ није доставио 

тражене податке.  
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Функционисање културних центара и квалитет програма зависи углавном од 

висине издвајања средстава из општинских, односно градских буџета. Јединице локалних 

самоуправа, као оснивачи установа, издвајају средства за плате запослених, материјалне 

трошкове и програмске активности. Установама културе су доступна средства 

Министарства просвјете и културе, као и Министарства цивилних послова БиХ, и то 

путем аплицирања на јавне конкурсе.  

Највећи број активности се односи на организацију музичких догађаја и извођење 

позоришних представа. Музички наступи обично подразумијевају наступе културно-

умјетничких друштава, те концерте класичне, хорске и популарне музике. По броју 

програма из области музике издвајају се Бијељина, Градишка, Прњавор, Дервента и 

Добој. Позоришна умјетност је у културним центрима углавном заступљена кроз 

извођење позоришних представа и фестивале, док се програми из области 

кинематографије своде на приказивање актуелних филмских остварења. Ликовна 

умјетност у културним центрима је заступљена кроз организацију изложби и 

традиционалних манифестација, попут ликовних колонија. Ликовни програми су највише 

заступљени у већим културним центрима, гдје се посебно издвајају културни центри из 

Новог Града,  Бијељине, Требиња, Градишке, Гацка и Лакташа, са просјечно 13 програма 

годишње. Културно-образовни центар Нови Град је примјер добре праксе када је ријеч о 

његовању и развоју ликовног живота у једној заједници. Наиме, као организатор Ликовне 

колоније са традицијом дугом преко 30 година, Центар у свом саставу баштини богат 

фундус дјела насталих на колонији, у саставу посједује сталну изложбену поставку и 

примјерен програм у смислу изложбених активности, гдје, у већини случајева, излажу 

академски образовани умјетници. Овај примјер слиједе и центри у Лакташима и Гацком. 

Програми из области књижевности се највише односе на организовање вечери поезије и 

промоција књига. Образовни програми из области културе и умјетности се реализују кроз 

креативне радионице, и то најчешће у сарадњи са удружењима грађана. На тај начин, 

културни центри директно учествују у едукацији грађана и развоја публике. Највећи број 

програма чини оне намијењене дјеци, а тичу се ликовног, музичког и позоришног 

образовања. Програми социјалне инклузије и укључивања угрожених категорија 

становништва (кроз креативне програме организоване у културним центрима) нису 

довољно развијени, те су осим неколико изолованих случајева у културним центрима, као 

што су Добој, Дервента, Бијељина, Градишка и Соколац, готово непостојећи. По броју 

програма, просторним и техничким капацитетима издвајају се центри за културу у 

Бијељини, Градишци и Требињу, док су културни центри са минималним бројем 

активности Соколац, Челинац и Рибник.  

 

Кључни изазови у области: У наредном периоду неопходно је повећати учешће јавних 

финансија, како би се унаприједили просторни и технички услови за квалитетнију 

реализацију програма. Развој публике је такође један од важних циљева. Прикупљени 

подаци приказују неуравнотежену слику када је број и врста програма културних центара 

Републике у питању, те би, кроз сарадњу са локалним заједницама, ови недостаци у 

наредном периоду требало да се исправе. 
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4.4. НАУЧНО ИСТРАЖИВАЊЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И УМЈЕТНОСТИ 

 

Научна истраживања су теоријски или експерименталан рад који се предузима 

како би се стекла нова научна сазнања и повећало свеукупно људско знање. 

Научноистраживачки рад је систематска стваралачка активност на освајању нових знања, 

а циљ му је подизање општег цивилизацијског нивоа друштва и кориштење тих знања у 

свим областима друштвено-економског развоја.  

За потребе овог документа направићемо кратак преглед стања у области 

хуманистичких и друштвених наука, на примјеру сљедећих, одабраних области:  

Категоризација научних часописа – Категоризација научних часописа чија 

издања излазе на територији Републике врши се на основу сљедећих критеријума: а) 

редовност излажења, б) адекватност рецензија, в) просторна распрострањеност, г) 

испуњеност библиографских услова, д) стандард коректног цитирања, ђ) доступност 

часописа на интернету, е) рејтинг уредништва, ж) техничка уређеност часописа, з) тираж 

часописа и и) библиометријски показатељи. Према званичним подацима Министарства 

науке и технологије тренутно је на снази Ранг-листа категорисаних националних научних 

часописа рађена у складу са Правилником о публиковању научних публикација 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 77/10). Према овој листи, часописи су 

подијељени у пет категорија од којих пета, и посљедња, носи до 10 бодова, а прва између 

26 и 30 бодова. Приликом бодовања, истраживачима се у обзир узимају само радови 

објављени у издањима која се према броју бодова налазе у прве три категорије. На листи 

од 48 тренутно категоризованих часописа само седам је из домена хуманистичких и 

друштвених наука, од којих само два у првој категорији – „Грађа о прошлости Босне“ (у 

издању Академије наука и умјетности Републике Српске) и „Филолог“ (Филолошки 

факултет Универзитета у Бањој Луци) – чиме је истраживачима из области културе и 

умјетности могућност за објављивање знатно ограничена.  

Цитатни учинак истраживача у области хуманистичких и друштвених 

наука из Републике Српске – Анализе које су недавно спроведене ради испитивања 

научног учинка истраживача показују озбиљне заостатке у односу на остатак Босне и 

Херцеговине (под којим се мисли на здружену област Федерације Босне и Херцеговине и 

Дистрикта Брчко БиХ), као и у односу на све остале земље у региону: Србију, Хрватску и 

Словенију. Користећи се најпрецизнијим и најрелевантнијим системом евалуације учинка 

научних радова (путем њиховог импакт фактора, цитатности итд.), системом WoS – 

Web of Science, резултати истраживача Републике су далеко иза оних из свог најближег 

окружења, са свега 31 радом из периода од 2010. до 2014. године. Само седам од ових 

радова је цитирано, са укупно 23 цитата, што чини заостатак у распону од 3,09 па све до 

49,14 пута у односу на Федерацију Босне и Херцеговине, Србију, Хрватску и Словенију.2 

Чињеница да је област хуманистичких наука специфично поље научног истраживања, у 

којем се теме обично односе на идентитет и културно-историјски контекст, па тако 

географски и културолошки специфичне и релевантне обично ужим круговима 

интересовања, не би требало да представља неку врсту оправдања за овако мале 

                                                           
2 Суботић, Синиша. WoS индексни и цитатни учинак истраживача из хуманистичких и друштвених наука из 

Републике Српске.  
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резултате, посебно узевши да научници који пропуштају прилику да се баве сопственим 

културно-историјским и научним контекстом препуштају те области страним 

истраживачима који су због свог екстерног положаја неријетко мање компетентни у 

општем приступу.  

Други проблем који на извјестан начин представља препреку развоју научног 

истраживања је општи став научне јавности који карактерише изолационизам, у смислу 

да се системи објективног вредновања научних истраживања не третирају као 

релевантни, поготово они који се тичу цитатности. Овакав вид става самодовољности се 

очитује и у доступности научних радова преко сада већ уобичајених видова платформи, 

гдје се долази до ситуације да су научна истраживања готово потпуно недоступна, или, у 

најбољем случају, тешко доступна, како домаћим истраживачима, тако и свјетској 

научној јавности. Промјене које би морале да се учине да би се овако алармантно стање 

унаприједило захтијевају дјеловање из оба правца научне јавности: од стране институција 

у смислу вредновања научних истраживања, пројеката, избора у звања и слично, као и од 

стране самих истраживача у смислу промјене приступа научном раду и праћења 

актуелних токова, не само у програмском, него и у смислу укључивања у свјетски научни 

дискурс. Ове промјене не могу бити нагле, али се њима може приступити стратешки, са 

јасним циљевима и методима њихове реализације у предвиђеним роковима. 

Научне публикације – Према званичним подацима Министарство науке и 

технологије је у периоду од 2011. до 2015. године суфинансирало укупно 44 научне 

књиге, највише из области књижевности и језика, и то двадесет четири, док је 

Министарство просвјете и културе у истом том периоду суфинансирало седамнаест 

научних публикација и откупило четири, од чега такође највише у области књижевности 

и језика. Са осам публикација, област културног насљеђа се налази на другом мјесту 

публикација суфинансираних од стране Министарства науке и технологије, позоришна 

умјетност са шест на трећем, визуелне умјетности са двије на четвртом, док је само једна 

суфинансирана научна публикација интердисциплинарног карактера, и то из области 

филмске и визуелних умјетности, те пракси кустоса.  

Из објављених истраживања која се баве научноистраживачким радом, његовом 

валоризацијом и научним доприносом, очигледан је велики заостатак, не само у односу 

на земље у окружењу, него и на сам потенцијал овог типа академског рада који 

Република својим капацитетима посједује. Наиме, обрнуто је сразмјеран однос броја 

објављених научних радова са бројношћу академског кадра који је компетентан за овај 

вид истраживања. Са друге стране, анализом публикација у тематском смислу, резултати 

показују велику доминацију радова из области друштвених и хуманистичких наука који 

се својом тематиком баве претежно на историографски начин, правећи синтезе, прегледе 

и анализе, док се јако мали број радова бави теоријом на иновативан начин, постављајући 

нове тезе и анализирајући домен савременог стваралаштва. Бројни су разлози оваквог 

стања, почевши од генералног односа према научноистраживачком раду, који се премало 

стимулише у академској заједници, и гдје се, усљед недостатка његове валоризације и 

систематизације, не ствара лако доступна база података која би истраживачима служила 

као основ за рад. Са друге стране, мањак радова из поља културе и умјетности свједочи о 

премалом интересовању за теоретско промишљање унутар овог домена хуманистичких 

наука, што је опет дијелом посљедица општег става академске заједнице, као и 
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усмјерености умјетника и теоретичара превасходно на продукцију, а на штету научном 

доприносу. Промјене у овом аспекту наука би подразумијевале промјену стања свијести о 

теоретској и научној подлози умјетности и културе, као кључној платформи која 

унапређује и развија продукцију, пратећи актуелна достигнућа у свом пољу и пружајући 

неопходну теоријску основу стваралаштву, а то је принцип функционисања неопходан да 

би се култура могла развијати. 

 

Кључни изазови у области: Слабо развијен систем и непогодно тло за развој 

научноистраживачког рада у области хуманистичких и друштвених наука настало је као 

директан резултат неразвијености издавачке дјелатности и непостојања стабилног 

академског издавача. Без научноистраживачког рада који ће развијати области својих 

истраживања и издаваштва путем којег ће се резултати пласирати даље унапређујући 

дату област не може се говорити о развијеном културном животу.  

 

4.5. КРЕАТИВНЕ ИНДУСТРИЈЕ 

 

У пoсљeдњих двaдeсeт гoдинa у Еврoпскoj униjи рaстe свиjeст o важности 

културних и крeaтивних индустриja које теже да опишу концептуално и практично 

спајање креативних умјетности (појединачни таленти кадра) са културном индустријом 

(масовна производња), у контексту нових медијских технологија у оквиру економије 

знања. Стaтистички пoдaци показују да се овим индустриjaмa пoсвeћуje великa пажња јер 

припaдajу нajбржe рaстућим грaнaмa eкoнoмиje. Oсим штo су пoкрeтaчи културнe 

рaзнoликoсти у Eврoпи, крeaтивнe индустриje су jeдaн oд нajдинaмичниjих сeктoрa 

привреде Eврoпскe униje. Знaчaj крeaтивних и културних индустриja пoтврђуje и податак 

дa oнe директно или индиректно зaпoшљaвajу oкo 7 милиона људи, oднoснo 3,3% радно 

aктивнoг стaнoвништвa Eвропске уније и чинe 4,2% брутo дoмaћeг прoизвoдa.  

Дјелујући на више нивоа и у различитим дјелатностима, креативне индустрије 

обезбјеђују не само производњу културе кроз креирање културних садржаја, него и 

формирање и интеракцију културних стваралаца. С друге стране, развијањем креативног 

мишљења код дјеце различитог узраста, утиче се на способности у којима је расуђивање, 

стваралаштво и рјешавање проблема кључно, и чиме се, у дугорочном смислу, формирају 

личности са развијенијим способностима, које могу да активније и плодоносније учествују у 

друштву. 

Анализа стања креативних индустрија у Републици урађена је у сарадњи са 

Републичким заводом за статистику. Анализа је обављена у складу са препорукама и 

дефиницијама Унесковог оквира статистике из области културе и захтјевима 

EUROSTAT-a (European Statistical Office/Eurostat), чиме је осигурана међународна 

упоредивост података у домену статистике културе. Прикупљени су подаци пословних 

субјеката чија је главна и/или споредна дјелатност из области културе, запошљавање у 

култури, индивидуално учешће у различитим пољима културе, као и прикупљање 

финансијских показатеља из секундарних извора. На овај начин, култура се доводи 

директно у везу са отварањем нових радних мјеста, која опет отварају простор за зараду 

многим појединцима и групама, а на тај начин култура директно или индиректно утиче 

на развој економске и социјалне политике у Републици.  
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Шема бр. 5: Шема креативних индустрија према Дејвиду Трозбију, са конференције ”Допринос културе у 

имплементацији Стратегије Европа 2020” 

 

Анализа која је урађена управо потврђује такву тврдњу. Према датим подацима, 

бруто додата вриједност културних дјелатности у Републици износила је 2010. године 

578.553.852,30 КМ у укупном бруто домаћем производу (БДП) за 2010. годину, који је 

износио 8.308.120.000 КМ, што значи да је удио културних дјелатности у БДП-у 6,96% и 

да културна индустрија има значајну улогу у цјелокупном развоју Републике. Бруто 

додата вриједност културних дјелатности добијена је из оба извора (Истраживање 

пословних субјеката у области културе и Националних рачуна) и обрачуната је према 

методологији Система националних рачуна (ЕСА95), а према Изводу из Класификације 

дјелатности БиХ 2010 за област културе.      

Овај показатељ би требало да омогући боље разумијевање приликом планирања 

буџета за културу, као и да промијени приступ и свијест друштва о култури. Учешће 

буџета за културу у домаћој буџетској потрошњи у периоду од 2010. до 2014. године 

износио је око 1%. Проценат у 2015. години још је мањи, и износи 0,63%, а то је 

недовољно за реализацију свих стратешких циљева. Кључну улoгу у oдрeђивaњу 

културнe пoлитикe држaвa трeбa дa oствaруje крoз пoлитику финaнсирaњa, при чeму 

пoстoje рaзличитe мoгућнoсти и рaзличити модели подстицаја и улагања у културу. 
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Сaдaшњa фискална пoлитикa, нажалост, није била наклоњена култури и креативним 

индустријама, тако да у укупном економско-социјалном амбијенту „позиционирање“ 

културе за нас представља можда и највећи изазов. 

 

Кључни изазови у области: Из свега наведеног произлази да је један од првих корака за 

наредни период развијање и јачање креативних индустрија Републике, али, да би се то 

урадило, неопходно је прво спровести детаљну анализу и извршити њихово мапирање, а 

затим одредити стратешки правац кретања, те одабрати одређену област, или области, у 

коју желимо улагати. Мапирање би подразумијевало детаљну анализу стања у области, 

детектовање свих активних партиципаната, студијских програма који производе кадар из 

тих области, анализу произведеног кадра и кадра који би тек требалo произвести, израду 

номенклатуре свих занимања (која би се ажурирала) и утврђивање стања на терену, са 

свим изазовима, предностима и приликама, како би се приступило стварању климе 

погодне за развој тих дјелатности.  

 

 

4.6. СТАТУС СAМОСТАЛНИХ УМЈЕТНИКА 

 

Законом о стицању статуса самосталних умјетника („Службени гласник Републике 

Српске”, број 50/10) уређују се услови и начин стицања статуса самосталног умјетника, с 

циљем подстицања њиховог умјетничког стваралаштва, а чији рад и дјеловање 

представља изузетан допринос развоју умјетности у Републици. У смислу овог закона, 

слободни умјетник јесте физичко лице које самостално, у виду јединог занимања, обавља 

умјетничку дјелатност и које је на основу одредаба овог закона стекло статус слободног 

умјетника. Самостални умјетник мора испунити опште и посебне услове, прецизно 

наведене за сваку умјетничку област појединачно.  

Статус самосталног умјетника може се стећи у сљедећим умјетничким областима: 

аудио-визуелној дјелатности, књижевности, позоришту, музици, ликовној и 

примијењеној умјетности, дизајну и фотографији.  

Упркос томе што је утврђен правни оквир који дефинише ову област, да би Закон 

о стицању статуса самосталних умјетника потпуно заживио и да би се остварила његова 

пуна примјена неопходно је обезбиједити потребна средства у буџету.    

 

Кључни изазови у области: Обезбиједити додатна средства у буџету Републике Српске 

да би статус самосталних умјетника уопште могао бити примијењен у пракси. 

 

 

4.7. ДИГИТАЛИЗАЦИЈА 

 

У доба дигиталне револуције, када је технологија отворила једну сасвим нову 

перспективу, а интернет постао ново мјесто окупљања, али и тржиште отворено за 

истраживање, изражавање, подучавање, публиковање и генерално дијељење 

информација, свјесни да ће се технологија све више мијењати и често, неопходно је 

успоставити систем којим ћемо ићи у корак са њом. То је кључни концепт на којем се 
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базира принцип дигитализације која, према својој дефиницији, представља процес 

превођења једног документа, слике, звука или сигнала у дигитални облик. Резултат тог 

процеса је дигитални објекат, или, прецизније речено, дигитална слика за објекат, 

односно дигитална форма за сигнал. Разлози за спровођење оваквог пројекта су бројни, 

али основни би се могли подијелити на сљедеће: унапређење приступа; омогућавање 

нових облика приступа и кориштења грађе; употпуњавање фонда и успостављање 

сарадње; и на крају, заштиту грађе (архивске, музејске, библиотечке и аудио-визуелне).  

Дигитализацијом се посредно остварује заштита грађе, јер се омогућавањем 

приступа дигиталним копијама смањује кориштење оригинала, што утиче на њихову 

бољу очуваност. Међутим, треба имати на уму да дигитализација није заштита, нити је 

јефтинија, безбједнија или поузданија од микрофилмовања. Оно што морамо да схватимо 

јесте да дигиталне технологије нуде један потпуно нов модел схватања заштите, у смислу 

пружања могућности заштите оригинала кроз омогућавање приступа његовом 

дигиталном сурогату. Другим ријечима, дигитализација нуди јединствену могућност 

одвајања садржаја текста од деградације физичког медијума на којем се он налази.  

Дигитализација архивске грађе – Архив Републике је у претходном периоду уз 

помоћ донација дигитализовао одређену количину архивске грађе. Та активност је била 

краткорочна због недостатка средстава која су зауставила процес дигитализовања 

архивске грађе. Препреке систематској дигитализацији архивске грађе су, поред 

финансијских средстава и недостатак опреме и људских ресурса, односно кадра 

информатичког образовања. Будући да се у Архиву Републике чува велики број 

докумената, процес дигитализације је сложен и комплексан, те је за његово спровођење 

потребно издвојити значајна материјална средства.  

Дигитализација музејске грађе – Према подацима о тренутном стању у датој 

области, Музеј Републике Српске, као централна музејска установа, још увијек нема 

системско рјешење за дигитализацију грађе. Иницијатива, међутим, постоји, а то се прије 

свега огледа у покретању и уласку у фазу преговора око избора и набавке најбољег 

програмског рјешења, а према моделу установа из региона, које би требало да буде у 

складу са европским музејским стандардима. У случају Музеја савремене умјетности 

Републике Српске, који у свом фундусу чува више од 1.600 умјетничких дјела, може се 

рећи да је процес дигитализације у својим зачецима, а обухвата израду базе података, 

фотографисање предмета и њихово дигитално похрањивање. Кључни изазов са којим се 

музејске установе сусрећу у овом процесу јесте управо несређеност, несистематичност и 

некомплетност њихових база података и начина вођења музејске документације, а које 

својом рашчлањеношћу у складу са специфичним карактером збирки, треба да омогуће 

што детаљнију и лакшу претрагу дигиталних података. На овом пољу неопходно је 

приступити развијању програма дигитализације музејске грађе Републике, а који 

подразумијева израду Централног регистра музејске грађе, као и усвајање јединственог и 

стандардизованог документационог система и његово редовно ажурирање. 

Дигитализација библиотечке грађе – Као централна библиотека и републичка 

установа културе, Народна и универзитетска библиотека Републике Српске је својим 

пројектом Дигиталне Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске већ ушла 

у процес дигитализације. Ради се о библиотеци изграђеној у складу са принципима 

отвореног приступа информацијама и знању чија дигитализована грађа представља јавно 
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добро. Дигитална колекција ове библиотеке подијељена је на четири основне збирке: 

новине и часописи (осам дигитализованих наслова); стара и ријетка књига (тринаест 

наслова); књиге (петнаест наслова) и  завичајна збирка, која је подијељена у три цјелине: 

књиге (једанаест дигитализованих наслова), дјела Владе Милошевића (дигитализована 

оставштина) и картографска грађа (једна публикација). Оно што сада предстоји, поред 

активног рада на даљем дигитализовању изабране грађе, јесте проналажење најбољег 

системског рјешења путем којег би се остале библиотеке повезале у јединствену мрежу.  

Дигитализација аудио-визуелне грађе – Филмски фонд Кинотеке Републике 

Српске данас располаже: значајном збирком играних филмова на 35 и 16 mm (више од 

хиљаду наслова) југословенске и иностране продукције, насталих углавном у другој 

половини 20. вијека; документарних филмова, на 35 и 16 mm (више стотина наслова); са 

око три стотине негатива, различитих архивских филмских материјала, журнала, те 

великом колекцијом видео-записа на бета, SVHS и VHS стандардима итд. Кинотека 

Републике Српске није наслиједила адекватну инфраструктуру за обављање архивске 

филмске дјелатности, нити је до сада било значајнијих улагања за обављање ове 

дјелатности. Недостатак средстава за набавку адекватне опреме за обраду и заштиту 

филмске грађе, недовољан број запосленог стручног кадра за ту врсту дјелатности  

успоравају процес обраде постојеће филмске грађе, чему у наредном периоду треба да се 

посвети посебна пажња да би се омогућила већа доступност свим заинтересованим 

корисницима и истраживачима. Процес дигитализације филмске грађе је врло скуп и 

сложен, јер истовремено подразумијева и рестаурацију филмске грађе и њено 

пребацивање са филмске траке на електронски запис. Кинотека Републике Српске, у 

оквиру сарадње са Југословенском кинотеком из Београда (једина у региону има Центар 

за дигиталну рестаурацију филмске грађе) израдиће план дигитализације филмске 

архивске грађе, који би, уз адекватна финансијска улагања, био полазна основа за тај 

дугорочан процес.  

 

Кључни изазови у области: Спровођење дигитализације је процес из више фаза, а фаза 

која предстоји је едукација о свим предностима које дигитализација доноси, затим израда 

плана дигитализације, лиценцирање за рад у систему, те само дигитализовање грађе које 

подразумијева дигитализацију архивске и кинотечке грађе и завршетак дигитализације 

библиотечке и музејске грађе. Један од изазова јесте и обезбјеђивање финансијских 

средстава, неопходних за спровођење овог комплексног процеса. 
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4.8. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

 

У складу са уставним надлежностима и принципом децентрализације, култура је у 

надлежности ентитета. За односе са иностранством задужено је Министарство иностраних 

послова БиХ, при чему ентитети, такође, могу да остварују међународну, а нарочито 

регионалну сарадњу, као и сарадњу са земљама у окружењу. Када је у питању међународно 

учешће и представљање Босне и Херцеговине у области културе, за процес координације са 

ентитетским и кантоналним министарствима задужено је Министарство цивилних послова 

БиХ.      

Међународна и регионална сарадња у области културе, као и ЕУ интеграције, имају 

своје упориште у међународним правним инструментима. Министарство просвјете и културе 

је, имајући у виду стање и могућности у којима се налази култура у Републици, остварило 

конкретне активности које се односе на спровођење двије изузетно важне Унескове 

конвенције, које чине  пресјек суштинских кретања у области културе.   

Конвенција о очувању нематеријалног културног насљеђа (2003) – Нематеријално 

културно насљеђе подразумијева очување језика, усменог предања, старих вјештина и 

заната, етнологије, музикологије, традиционалне кухиње и осталих облика живих традиција 

које су угрожене, односно у опасности да потпуно нестану, а које доприносе разноврсности и 

богатству култура у цијелом свијету, односно културном насљеђу цијелог човјечанства. За 

спровођење ове конвенције, Република је именовала Комисију за нематеријално културно 

насљеђе Министарства просвјете и културе. Комисија је именована да би номиновала 

приједлоге у име Републике за Унескову листу о нематеријалном културном насљеђу и 

уопште побољшала статус нематеријалног културног насљеђа својим стручним доприносом. 

У вези са тим, достављена је листа од седам приједлога нематеријалног културног насљеђа 

из Републике: Крсна слава, Паљење жежнице, Невесињска олимпијада, Змијањски вез, 

Мркоњички ковачи, Осећански језик, Брање траве иве на Озрену.  

Конвенција о заштити и промовисању разноликости културног изражавања 

(2005) – Имајући у виду да је Конвенција о заштити и промовисању разноликости културног 

изражавања један од најважнијих елемената aquis-a у области културе, те да, уз Конвенцију о 

заштити нематеријалне културне баштине, представља кључне међународне правне 

инструменте и пресјек суштинских кретања у области културе, она у великој мјери одређује 

кључно полазиште за дефинисање културне политике. Конвенција је први међународни 

правни инструмент који обавезује земље потписнице да укључе културу у одрживи развој и, 

као таква, представља јединствену основу у међународном праву, у смислу инструмента који 

налаже интегрисање културне димензије у политике развоја у свим секторима и на свим 

нивоима. У том погледу, на иницијативу Министарства просвјете и културе, још 2010. 

године, успостављена је Међусекторска група за културу Републике Српске, у чији рад су 

укључени представници министарстава у Влади Републике Српске и других релевантних 

републичких институција. Међусекторска група за културу има за циљ не само интегрисање 

културе и културног насљеђа у кохезивне политике, различите стратегије развоја Републике 

и спровођење конкретних мјера за интегрисање културе у предметне области, већ и 

интегрисање политика и стратегија и осталих министарстава у политику и стратегију развоја 

културе Републике. Овакав вид приступа и сарадње имао је више него значајну улогу 

приликом дефинисања културне политике Републике која се односила на утврђивања 
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могућности и подршке различитих институција у процесу стварања повољнијег економско-

социјалног амбијента за развој културе и креативних индустрија. Такође, са друге стране, 

данас је култура препозната и интегрисана у различите политике и стратегије развоја 

Републике као што су: Стратегија развоја туризма РС 2010–2020, Омладинска политика 

2016–2020, Стратегија и политика развоја индустрије РС 2016–2020, Стратегија образовања 

2016–2021.    

У циљу развијања међународне сарадње, неке од најзначајнијих институционалних  

активности и мјера су сљедеће:  

Учешће у Форуму словенских култура - Република учествује и има свог 

представника у Програмском савјету Форума словенских култура од његовог оснивања. 

Форум словенских култура је међународна установа oснoвaнa са циљeм oчувaњa и рaзвoja 

културних вриjeднoсти и трaдициje слoвeнских зeмaљa. Сврхa Фoрумa je прoмoциja сaрaдњe 

слoвeнских зeмaљa, jaчaњe културнe рaзмjeнe, промоција културне разноликости и изрaдa 

зajeдничких прojeкaтa. Земље члaницe Фoрумa су: Бjeлoрусиja, Бугaрскa, Бoснa и 

Хeрцeгoвинa, Црнa Гoрa, Чeшкa, Хрвaтскa, Maкeдoниja, Пoљскa, Русиja, Слoвeниja, 

Слoвaчкa и Србиja. Jедна од најзначајнијих активности које реализује Форум је издавачки 

пројекат „Стo слoвeнских рoмaнa“. Иако је Република, односно БиХ, још 2012. године 

изразила интерес за учешће у овом пројекту, тек су се 2016. године стекли услови да се 

утврди приједлог романа из БиХ. Министарство просвјете и културе је покренуло 

активности селекције романа, сходно критеријумима пројекта и, у сарадњи са релевантним 

институцијама, дефинисало приједлог пет романа Републике.   

Учешће у Фонду Eurimages – Босна и Херцеговина је 2005. године приступила 

Фонду Савјета Европе за подршку европских копродукција и сарадње у области филма –  

Eurimages. Контрибуцију за учешће у Фонду Eurоimages у износу од 110.000 евра уплаћује 

Савјет министара Босне и Херцеговине. Од 2008. године Република има свог представника у 

овом тијелу, изузев једне краће паузе која је наступила због недостатка средстава у буџету. 

Из програма дистрибуције, приказивања филмова и продукције Босне и Херцеговине, за 

период у ком је додијељено укупно 431.000 евра, Републици је за дистрибуцију европских и 

регионалних филмова одобрено 39.000 евра. При том, важно је споменути да је једини 

дистрибутер и једини приказивач филмова који задовољава услове Eurimages-а у Републици 

„Оскар филм“, у односу на Федерацију Босне и Херцеговине која има шест регистрованих 

дистрибутера и пет приказивача врло активних у аплицирању на овај фонд, због чега је износ 

у корист Федерације Босне и Херцеговине знатно већи. Ово су јасни показатељи да је 

неопходно планирати већа средства за производњу филмова у Републици, јер би 

финансирање филмске продукције у Републици из буџета омогућило приступ значајним 

средствима из Фонда Eurimages. 

Култура 2007–2013. – Званично приступање овом програму било је врло значајно за 

Републику, јер је отворило бројне могућности за учеснике у међународним партнерским 

пројектима у области културе. Босна и Херцеговина је крајем децембра 2010. године 

потписала Меморандум о разумијевању са Европском комисијом којим је омогућено њено 

пуно учешће у Програму „Култура 2007–2013“. На овај начин је омогућен приступ 

културним радницима из Републике Српске да равноправно, са другим чланицама Европске 

уније и осталим учесницима програма, учествују и аплицирају са пројектима из културе у 

свим позивима Програма „Култура“.  
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У оквиру програма „Култура 2007–2013“, Народна и универзитетска библиотека 

Републике Српске је остварила сарадњу у оквиру вишегодишњег програма „Europeana“, као 

сaорганизатор успјешно прошла селекцију и тако постала први корисник грантова Европске 

уније из Босне и Херцеговине. „Аccess IT plus“ – прojeкат убрзaњa циркулaциje културнe 

бaштинe крoз рaзмjeну вjeштинa у инфoрмaциjскoj тeхнoлoгиjи је пројекат који је до сада 

обухватао библиотеке из Грчке, Пољске, Турске, Србије, Хрватске, Велике Британије и 

Албаније. Пројекат, чији је носилац била Велика Британија, односио се на стандардизацију и 

интероперабилност метаподатака, креирање дигиталних колекција по стандардима Европске 

уније, дигитализацију културне баштине и њено представљање кроз пројекат Европске 

дигиталне библиотеке „Europeana“. Период учешћа у програму „Култура 2007–2013“ био је 

припремни период за културне организације и институције, те остале субјекте који се баве 

културом у Републици како би, у складу са својим могућностима, што квалитетније 

учествовали у програму „Креативна Европа 2014–2020“.  

Програм „МЕДИА“ – Босна и Херцеговина је 2013. године потписала споразум о 

приступању програму „Медиа“, након усаглашавања домаћег законодавства са европским у 

области аудио-визуелне дјелатности. Приступањем овом прoгрaму, домаћој креативној 

индустрији је омогућено да се рaзвиja нa eврoпскoм и мeђунaрoднoм плaну крoз приступ 

значајним финaнсиjским срeдствимa. На овај начин филмски ствараоци у Републици су и 

звaничнo пoстaли диo ширe мрeжe eврoпских филмских ствaрaлaцa, чиме је оствaрен и 

лaкши приступ тржиштимa извaн грaницa Босне и Херцеговине. Потенцијални подносиоци 

пријава су показали велику заинтересованост да учествују у овом програму, из којег је један 

пројекат из Републике (Асоцијација за визуелну културу „Визарт“) обезбиједио средства у 

износу од 22.000 евра.   

Прoгрaм „Крeaтивнa Eврoпa 2014–2020.“ – Босна и Херцеговина је јула 2014. 

године потписала споразум о учешћу у прoгрaму „Крeaтивнa Eврoпa“, који je почео у 

jaнуaру 2014. гoдинe, и oн зaпрaвo oбjeдињуje прoгрaмe „Културa“ и „Mедиа“. Значај овог 

споразума је у томе што сви културни радници у земљи имају право на коришћење овог 

фoнда у вриjeднoсти од 1,46 милиjaрди eврa, пoд jeднaким услoвимa кao и у зeмљaмa 

члaницaмa Eвропске уније. Oвo je jeдaн oд прoгрaмa Eврoпскe униje кojи имплeмeнтирa 

EACEA (Извршнa aгeнциja зa oбрaзoвaњe, културу и aудиo-визуeлни сeктoр). Програм 

„Крeaтивнa Eврoпa“ нaстaвљa мисиjу oчувaњa и прoмoвисaњa културних и jeзичких 

рaзнoликoсти прoгрaмa „Културa“. Пoсeбни циљeви нoвoг прoгрaмa усмјерени су на 

пoдршку oргaнизaциjaмa у култури дa дjeлуjу нa мeђунaроднoм плaну, прoмoциjу 

мeђунaроднe рaзмjeнe умjeтникa и умjeтничких дjeлa, финaнсиjскo oснaживaњe мaлих и 

срeдњих прeдузeћa у култури, те пoдршку мeђунaрoдним културним пoлитикaмa кoje 

пoспjeшуjу инoвaциje, рaзвoj публикe и нoвих пoслoвних мoдeлa. Oвим прoгрaмoм сe 

пoкрeћe и нoви инструмeнт зa пружaњe гaрaнциja кojим ћe сe мaлим прeдузeћимa из oблaсти 

културнoг и крeaтивнoг сeктoрa oмoгућити приступ бaнкoвним крeдитимa у изнoсу дo 750 

милиона евра. Програм „Креативна Европа“ представља значајну подршку европској 

кинематографији, културном и кративном сектору, а све са циљем њиховог доприноса 

одрживом расту и запошљавању.  

У оквиру спровођења „Креативне Европе“ интензивиране су активности на 

промоцији програма, обуци и усавршавању кадрова, јачању организационих капацитета, 

превасходно у установама, умрежавању и налажењу партнера, те повећању броја 
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потенцијалних апликаната. У циљу подстицања и охрабривања корисника из Републике 

формирана је Радна група за припрему апликација за позиве програма „Креативна Европа“, 

коју чине представници републичких установа културе и виши стручни сарадник за 

стратешко планирање културе и ЕУ фондове у Министарству просвјете и културе.  

Суфинансирање пројеката међународне сарадње – У контексту одрживости 

културних организација кроз учешће у међународним и другим фондовима, Министарство 

просвјете и културе је 2010. године, када је потписан Меморандум о разумијевању, утврдило 

механизам субвенционисања субјеката у области културе који на основу успјешних 

апликација остваре право на финансирање из међународних фондова. 

Средства која се додјељују се прикупљају од игара на срећу и Лутрије Републике 

Српске, те се према Закону о играма на срећу, дијеле у различитим процентима за област 

здравства, спорта и културе. Правилником о посебним критеријумима и поступку за 

расподјелу дијела прихода од игара на срећу („Службени гласник Републике Српске“, број 

108/14) утврђен је начин суфинансирања пројеката међународне сарадње и пројеката 

децентрализације. Поред расподјеле средстава путем гранта, намијењеним у највећој мјери 

представницима НВО сектора, Министарство просвјете и културе финансира и пројекте 

међународне сарадње јавних установа културе. Буџет за пројекте међународне сарадње 

институција културе интегрисан је укупан буџет намијењен за програмске активности 

институција које Министарство распоређује на почетку године. 

Билатерална сарадња – Билатерална сарадња са другим земљама, институције и 

установе културе Републике остварују значајну регионалну и међународну сарадњу са 

сусједним земљама Србијом, Црном Гором, Хрватском, Словенијом, као и са земљама у 

региону и југоисточној Европи као што су Грчка, Румунија, Бугарска, Италија, Пољска и 

остале земље. Република има потписане билатералне споразуме о сарадњи у области културе 

са Републиком Србијом и са Руском Федерацијом. Земље са којима Република остварује 

изузетно добру културну сарадњу су Русија и Кина. 

     

Кључни изазови у области: Прије свега, неопходно је подржати организације и јавне 

установе културе које приједлозима пројеката конкуришу за средства из међународних 

програма. Овдје се првенствено мисли на креирање посебне ставке у буџету Републике 

Српске која би била намијењена успјешним пројектима на програму „Креативна Европа“. 

Наиме, код успјешних апликација програм „Креативна Европа“ се обавезује да ће 

суфинансирати максимално 60% укупне вриједности пројекта, док се за преосталих 40% 

вриједности пројекта требало да нађу средства дијелом из буџета државе, односно 

Републике, а дијелом кроз сопствена средства и средства спонзора и донатора. Република 

Србија је проблем суфинансирања ријешила тако да сви успјешни пројекти, по 

аутоматизму, добијају преостали дио средстава из буџета Републике Српске. Овакав 

начин функционисања постао је пракса у свим европским земљама, укључујући и све 

земље у окружењу. Разлог за овај степен повјерења лежи у чињеници да је „Креативна 

Европа“ најпрестижнији европски програм са строгим критеријумима, због чега само 

11,6% од укупног броја пријављених пројеката по години има пролазност, а којима се 

преостали износи додјељују путем уговора. У 2016. години, од пријављених двадесет 

седам пројеката у БиХ прошло је осам, и то два водећа и шест партнерских пројеката, а то 

је број који ће се у наредним годинама само повећавати. Да би се повећало учешће 
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Републике, која се пријавила са седам пројеката, од којих ниједан није прошао, па самим 

тим и већи успјех у повлачењу средстава, од велике је важности упознавање јавности са 

датим програмима, њихова популаризација, те спровођење обуке за писање пројеката с 

обзиром на строге критеријуме приликом избора. Да би све то било могуће и да би се 

генерално створила таква клима у којој пројектни начин размишљања постаје уобичајен, 

а пројекти који су прошли ригорозну селекцију били успјешни, Министарство просвјете 

и културе сматра да је од пресудног значаја формирање фонда, као посебне буџетске 

ставке, намијењеног искључиво за подршку таквим пројектима, и то у износу од 

минимално 20% укупне вриједности пројекта. Поред тога, Министарство сматра да је за 

даље развијање и јачање учешћа Републике у датом програму и сличним програмима од 

великог значаја генерално повећавање издвајања средстава намијењених за културу, као 

и то да један дио средстава буде намијењен за тренинге, обуке, припрему установа и 

организација за аплицирање и инфо-дане.  

Неопходно је повећати и свеукупна улагања у дугометражни филм. Временом би 

то, поред копродукција и умрежавања, те присуства на међународној сцени, довело и до 

већег прилива средстава како путем „Креативна Европа“ (кроз потпрограм „Медиа“) тако 

и путем програма „Еуримаж“. Да би филмови у домаћој продукцији, као највећи 

амбасадори културе данас, уживали средства из овог фонда неопходно је да буду 

подржани од стране јавних и приватних фондова државе из које долазе, и то са 83% за 

дугометражни играни филм и 75% за документарни филм. Издвајања од 100.000 КМ по 

години чине овај процес неизводивим.  

Јачање учешћа јавних установа културе Републике у међународним 

организацијама је такође једна од значајних ставки, као и појављивање на стратешки 

значајним међународним манифестацијама, изложбама и фестивалима, те би у што 

краћем року требало приступити развијању једног система путем којег ће се, прије свега, 

пронаћи начин да се јавне установе културе и организације упознају са свим предностима 

које им једно такво укључивање доноси, те мотивишу за међународну сарадњу, а затим и 

идентификовати кључне манифестације (приједлог је да се за сваку појединачну област 

опредијели за минимално двије) на које ће се пројект слати. То би допринијело да се 

стратешки направио план учешћа и појављивања умјетника и продукција из Републике на 

међународној сцени. Уколико се добије позив, или се, у оквиру павиљона на догађајима 

попут Венецијанског бијенала (визуелне умјетности и архитектура) или Прашког 

квадријенала сценског дизајна и простора (позориште и визуелне умјетности) и слично, 

омогући учешће Републике, Министарство просвјете и културе би требало издвојити 

средства за продукцију и учешће наших умјетника.  

Када је ријеч о годишњем „Конкурсу за суфинансирање јавних потреба у култури“ 

Министарство би у наредном периоду требало планирати издвајање посебног конкурса за 

учешће пројеката који су развијени у мрежи, уз активно подстицање даљег умрежавања, 

међународне сарадње и све већег присуства наших умјетника изван граница Републике.  
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4.9. КУЛТУРНЕ ПОТРЕБЕ ПУБЛИКЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

 

Министарство просвјете и културе је почетком 2017. године покренуло пројекат 

„Истраживањe и анализа културних потреба становника Републике Српске“ са циљем да 

се истраже културне потребе, навике и ставови грађана на репрезентативном узорку, који 

је дао одговоре на питања као што су: колико грађани посјећују културна дешавања, како 

се о њој информишу, те да ли су укључени у културни живот заједнице.  

Важно је, такође, нагласити да је ово истраживање прво истраживање културних 

потреба грађана на ентитетском нивоу које је засновано на научној методологији и 

квантитативном приступу. Добијени подаци представљају драгоцјен увид у тренутно 

стање ствари, како за Министарство просвјете и културе, тако и за све установе културе и 

организације које имају интерес да сазнају какве су културне навике грађана Републике. 

У домену истраживања културних потреба публике спроведена је анкета на узорку 

од 1032 случајно одабрана пунољетна грађанина Републике. У истраживању је кориштен 

вишефазни скупни случајни узорак у који је било укључено шездесет насељених мјеста и 

мјесних заједница широм Републике, од којих су двије трећине урбаног, а једна трећина 

руралног типа. Упитник се састојао из укупно 39 питања. Највећи број питања, поред 

основних демографксих показатеља, базирао се на податке о томе како и на који начин 

грађани третирају медијске садржаје о култури. Поред тога, грађани су одговарали и на 

питања о њиховој културној партиципацији, највећим проблемима и изазовима у 

културној понуди њиховој заједница, као и о културним манифестацијама, односно 

јавним установама културе, које су према њима, а на основу својих програма, садржаја и 

рада, најквалитетније.  

Неки од најважнијих резултата које је ово истраживање показало су, између 

осталог, податак да интернет не користи готово 20% становништва, од којег већина 

припада старијој популацији (преко 56 година); да више од 42% грађана никада не купује 

књиге; да скоро 70% никада или ријетко чита књиге у електронском формату; да се 

величина кућних библиотека углавном креће од једне до двадесет и пет књига, те да 8,3% 

грађана не посједује ниједну књигу. Међутим, већина грађана, чак њих 80,6%, је изјавило 

да чита књиге, али се тај избор углавном своди на домаће класике и лектиру. 

Истраживање је, такође, показало да је културна понуда у Републици прилично 

сиромашна, али и да велики број грађана уопште није заинтересован за културне 

догађаје, прије свега због недостатак новца, удаљености догађаја, слабе понуде и лошег 

квалитета понуђеног садржаја који се често преклапају, док њихово учешће у културном 

животу није повезано са њиховом финансијском ситуацијом јер за културу највише 

издвајају грађани са минималним примањима (300 КМ до 500 КМ) или чак они без 

икаквих примања. Незадовољавајуће културне установе које су поменуте највише пута 

били су биоскопи и музеји, те недостатак концертних дворана, док су позоришта 

стављена на сам врх љествице, иако преко 60% грађана у посљедњих дванаест мјесеци 

није погледало ниједну представу. Оно што је сугерисано као неопходна промјена у 

културној понуди Републике јесте њено проширење и стварање неопходног простора 

младим умјетницима и културним радницима, те младим људима генерално.  
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4.10. ФИНАНСИРАЊЕ КУЛТУРЕ 

 

Степен развоја културе, између осталог, зависи и од извора финансирања и висине 

расположивих средстава. По свјетским мјерилима ако је издвајање мање од 2,4% од 

буџета, култура државе сведена je на инцидент. Буџет за културу Републике Српске је за 

2016. годину износио 0,63%, док је претходних година тај проценат износио око 1%. Тако 

је, на примјер, износ средстава на годишњем нивоу за 2015. годину био 14.983.501 КМ, а 

за 2016. годину 14.254.507,50 КМ, што показује евидентан пад. Највећи дио средстава 

усмјерен је на плате културних радника (три управне организације, девет републичких 

установа културе, три матична музеја, седам матичних, четрдесет двије народне 

библиотекe). Из истог буџета финансирају се и пројекти пристигли на „Конкурс за 

суфинансирање јавних потреба из области културе“, који на годишњем нивоу спроводи 

Министарство просвјете и културе, а за који се у просјеку издвоји око 650.000 KM, с тим 

да су у 2016. години ова средства готово преполовљена.  

На годишњем јавном конкурсу Министарства просвјете и културе суфинансирају 

се пројекти удружења грађана, јавних установа културе и приватних лица регистрованих 

за обављање културне дјелатности, и то из сљедећих области: музика и музичко-сценска 

дјелатност (подијељена на савремено стваралаштво и културно насљеђе, које се 

првенствено односи на рад културно-умјетничких друштава), позоришна дјелатност 

(позоришна продукција и позоришни фестивали), филмска дјелатност (у посљедњих 

неколико година искључиво само филмски фестивали, док је продукција издвојена од 

овог конкурса, и за коју се, од 2015. године, издваја око 100.000 КМ), књижевност и 

издаваштво (продукција књижевних дјела и средства за откуп књига који се не спроводи 

сваке године), ликовна и примијењена умјетност, дизајн и архитектура (продукција, 

изложбе, фестивали, колоније) и књижевне манифестације. 

Расподјела средстава из буџета 2014. 2015. 2016. 

Институције 

Плате 12.455.814,00 12.498.517,00 12.636.200,00 

Програмске активности 933.567,00 893.750,00 600.217,50 

Материјални трошкови 368.127,00 380.773,00 293.300,00 

Остало 30.000,00 799,00 5.000,00 

Грантови 998.144.64,00 1.209.662,00 719.790,00 

УКУПНО 14.785.653,00 14.983.501,00 14.254.507,50 

 Табела бр. 9: Расподјела буџета за културу у периоду од 2014. до 2016. године  

 

Рад и програмске активности установа културе највећим дијелом се финансирају 

из републичког буџета и преосталим дијелом из буџета локалне самоуправе. Установе 

културе имају могућност да стичу и сопствене приходе обављањем својих дјелатности и 

пружањем услуга, спонзорством, донаторством и слично, али и узимањем активног 

учешћа у аплицирању на међународне фондове. Поред финансирања јавних установа из 

области културне баштине, подршка заштити и очувању баштине обезбјеђује се на 

републичком и локалном нивоу суфинансирањем програма и пројеката, као и посебним 

облицима подршке. Посебни видови подршке су предвиђени само у изузетним 

случајевима ако је ријеч о пројектима или програмима од капиталног значаја за културну 

баштину Републике. 



 52 

Од 14.254.507,50 КМ, колико је 2016. издвојено за културу на републичком нивоу, 

12.636.200 КМ (88,63%) је распоређено искључиво на плате запослених у установама 

културе, док је 600.217,50 КМ издвојено за програмске активности које су, у односу на 

893.750. КМ колико је планирано, умањене за 293.532,50 КМ. Када се дода и то да се у 

просјеку годишње само 650.000 КМ издвајало за развој независне сцене на нивоу читаве 

Републике, средства која су 2016. године такође умањена, и то за 300.000 КМ, те само 100.000 

КМ за развој филма, која током 2016. године нису ни додијељена, постаје јасно да се од 

планираних 1.869.790 КМ (13,05%) за програмске активности издвојило само око 

1.320.007,50 КМ (9,26%). Повећања средстава за плате, у износу од 137.683 КМ, и 

смањење на програмске активности, у износу од укупно 783.404,50 КМ, приказује 

алармантност ситуације.  

Детаљном анализом утврђено је да су ови износи, чак и без умањења, недовољни 

за било какав вид озбиљне активности, а посљедица тога је слабљење квалитета културне 

сцене и њено евидентно назадовање на свим пољима.  

Градови/Општине 2014. 2015. 2016. 

Бања Лука 

(1,1%) 

 

Институције 943.047,00 1.004.693,00 1.189.900,00 

Грантови 368.187,00 346.711,00 429.050,00 

Остало 7.269,00 4.810,00 7.450,00 

Буџет за културу 1.318.503,00 (1%) 1.356.214,00  (1,12%) 1.626.400,00  (1,17%) 

Укупни буџет града 131.690.000,00 120.810.000,00 138.960.000,00 

Приједор 

(4,3%) 

Институције 1.247.910,00 1.287.720,00 1.354.452,00 

Грантови 129.000,00 127.000,00 133.200,00 

Остало 149.500,00 155.000,00 106.566,00 

Буџет за културу 1.526.410,00 (4,2%) 1.569.720,00 (4,7%) 1.594.218,00 (4,2%) 

Буџет града 36.318.791,00 33.177.261,00 38.203.372,00 

Требиње 

(7,8%) 

Институције 1.517.179,00 1.395.167,00 1.490.580,00 

Грантови 44.960,00 43.800,00 50.000,00 

Остало 305.000,00 310.000,00 348.000,00 

Буџет за културу 1.867.139,00 (8,1%) 1.748.967,00 (7.7%) 1.888.580,00 (7,6%) 

Буџет града 23.163.000,00 22.592.000,00 24.920.00,00 

Градишка 

(3,9%) 

Институције 917.173,59 843.414,27 630.035,19 

Грантови 157.611,48 141.659,95 108.264,78 

Остало - - - 

Буџет за културу 1.074.758,07 (4,9%) 985.074,22 (3,8%) 738.299,97 (3%) 

Буџет општине 21.830.300,00 26.003.246,26 24.880.000,00 

Нови Град 

(4,9%) 

Институције 305.410,56 378.649,49 494.314,08 

Грантови 3.000,00 16.300,00 13.500,00 

Остало 88.547,00 68.497,00 58.566,92 

Буџет за културу 396.958,40 (4,2%) 463.447,32 (4,5%) 566.381,00 (5,9%) 

Буџет општине 9.513.680,00 10.203.878,00 9.590.737,00 

Вишеград 

(2,7%) 

Институције 191.360,00 174.803,00 144.750,00 

Грантови 27.500,00 28.500,00 18.500,00 

Остало 8.000,00 8.000,00 28.000,00 

Буџет за културу 226.860,00 (2,9%) 211.303,00 (2,9%) 191.250,00 (2,4%) 

Буџет општине 7.719.650,00 7.387.600,00 8.043.419,00 

Лакташи 

(2,2%) 

Институције 318.684,00 321.701,00 312.630,00 

Грантови 52.700,00 47.600,00 43.500,00 

Остало 6.320,00 7.750,00 6.390,44 

Буџет за културу 377.704,00 (2,25%) 377.051,00 (2,2%) 362.520,44 (2,3%) 

Буџет општине 16.760.000,00 16.850.000,00 15.700.000,00 

Табела бр. 10: Расподјела буџет за културу на локалном нивоу у периоду од 2014. до 2016.  
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Приложене табеле и графикони јасно указују на чињеницу да се за културу и 

умјетност тренутно највише издваја на републичком нивоу (иако је у односу на 

расположиви буџет процентуално то издвајање ипак најмање и недовољно), док су 

издвајања на локалном нивоу сведена готово на минимум. 

Поред тога што је неопходно повећати свеукупна издвајања и улагања у културу 

на републичком нивоу, и то у износу од минимално 1,5% од укупног буџета Републике 

Српске, чиме би се постигло унапређење ове области, од великог значаја је и укључивање 

локалних заједница у креирање културе у смислу преузимања веће одговорности за 

перспективне пројекте локалног карактера, затим пројекте са потенцијалом за регионалну 

и међународну сарадњу, те за институције које се налазе на територији њихових градова 

или општина.  

Проблем недовољног издвајања за културу на локалном нивоу показује и сљедећи 

графикон, на којем се види да у односу на расположиви буџет, процентуално за културу у 

посљедње три године најмање издваја Бања Лука, у просјеку свега 1,1%, док Требиње 

издваја највише и то 7,8%. Одмах послије Требиња су Нови Град, са укупним издвајањем од 

4,9%, и Приједор, чија издвајања износе 4,3%, од чега добар дио средстава одлази на 

финансирање јавних установа културе, те рада културно-умјетничких друштава. На 

сљедећем графикону приказано је колико су износила издвајања за културу на локалном 

нивоу током 2016. године. 

 

 
 

Шема бр. 6: Просјечна издвајања за културу на локалном нивоу у протекле три године, приказана 

процентуално у односу на укупни буџет јединица локалне заједнице.  

 

У циљу успјешног развоја и општег унапређења квалитета културног садржаја 

неопходно је прије свега обезбиједити стабилне изворе прихода. Како би се то постигло, 
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први корак би требало да буде повећање планираног износа за развој културе, путем којег 

би се омогућиле сљедеће активности: дефинисање услова и критеријума за 

суфинансирање вишегодишњих пројеката из области културе, а кроз стварање фонда; 

развијање механизама мониторинга и евалуације пројеката из области културе који би 

уживали вишегодишње суфинансирање; обезбјеђивање средстава за спровођење 

мониторинга и евалуације свих пројеката који уживају финансирање из буџета како би се 

постигло унапређење квалитета; обезбјеђивање средстава за рад постојећих али и 

новоформираних институција из области културе; обезбјеђивање средстава за 

финансирање постојећих али и нових фестивала, те манифестација и перспективних 

пројеката од значаја за културу Републике Српске; иницирање обезбјеђивања надокнаде 

за научнотеоријска истраживања у култури и умјетности који за циљ имају унапређивање 

истог; обезбјеђивање средстава за заштиту културног насљеђа; обезбјеђивање средстава 

за откуп у циљу попуњавања музејских збирки; обезбјеђивање средстава за откуп књига у 

сврху развоја издавачке дјелатности, те попуњавања књижних фондова у библиотекама; 

успостављање фонда за међународне пројекте; јачање кадровских капацитета; 

популаризација савременог стваралаштва и културног насљеђа, успостављање 

институције слободног умјетника; формирање система награда из различитих 

дисциплина умјетности. 

Неопходно је и обезбиједити средства за израду капиталних пројеката из области 

културе, као и активно радити на подстицању стварања механизама финансијске 

стимулације. У том погледу требало би прије свега: подстицати улагања међународних 

донатора и продукција кроз специфичне видове опорезивања; иницирати увођење 

олакшица за порез на донације; иницирати смањење пореза на ауторски рад; подстицати 

домаће културне раднике и умјетнике на активно учешће у повлачењу средстава из 

међународних фондова.  

Издвајање довољних средстава за развој културе и умјетности из буџета 

Републике је, поред активног обучавања кадра за писање комплексних пројеката, 

попуњавање апликација и слично, предуслов за уплив финансија обезбијеђених путем 

међународних фондова, попут програма „Креативна Европа“ („Creative Europe“) или 

„Еуримажа“ који у културу одређене земље издвајају онолико колико сама земља улаже у 

њен развој и изградњу сопственог идентитета. Самим тим, поред тога што имамо 

формиран тим за ЕУ пројекте, од суштинске важности јесте и формирање фонда којим би 

се надомјестила средства неопходна за реализацију програмских активности, а који би 

био намијењен искључиво успјешним пројектима, те наравно повећати укупна издвајања 

за културу, у износу од минимално 1,5%. Стратешки план је да се сукцесивним 

повећањем, усмјереним директно на програме, достигне жељени циљ, који би омогућио 

да овакав механизам уопште заживи и, у крајњој линији, постигне очекиване резултате и 

поврат уложених средстава, путем којег би се у одређеном периоду остварила одрживост 

у области културе и умјетности. 
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5. ВИЗИЈА, МИСИЈА И СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА КУЛТУРЕ  

 

Визија – Република Српска, мјесто динамичне културне баштине и професионалног 

савременог  стваралаштва, гдје креативност, рад и таленат стварају одрживу будућност. 

 

Мисија – Обезбиједити и осигурати кадровске, законске, организационе, финансијске  и 

друге услове за квалитетан развој културног и умјетничког стваралаштва, очување, 

заштиту и промоцију културног насљеђа и јачање културне инфраструктуре. Створити и 

обезбиједити услове за квалитетну међународну  сарадњу на свим нивоима културе. 

Осигурати развој и активно учешће публике у култури и свим културним процесима, те 

учинити доступним културне садржаје сваком појединцу у заједници. 

 

Стратешки циљеви – На основу темељне, исцрпне анализе стања у култури и 

умјетности, формирано је сљедећих пет стратешких циљева и опредјељења:  

 

1: Успостављање система транспарентне културне политике  

2: Висок степен умјетничке продукције и професионализација 

3: Културна писменост (медијска, позоришна, филмска...) у заједници – активна публика 

4: Интернационализација и присуство на међународној сцени 

5: Децентрализација 

 
 

Шема бр. 7: Стратешка опредјељења и стратешки циљеви 
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ЦИЉ 1: УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ТРАНСПАРЕНТНЕ КУЛТУРНЕ 

ПОЛИТИКЕ 

 

Посебни циљ 1: Установити независна радна тијела за културу 

 

Стратегија 1: Формирати Савјет за културу Републике Српске, стручно 

савјетодавно тијело Владе Републике Српске, које би требало да обезбјеђује 

сталну стручну подршку у очувању, развоју и промовисању културе. 

 

 Утврдити критеријуме по којима ће се чланови Савјета за културу Републике 

Српске бирати (1. Да обухвата представнике из свих области културе и 

умјетности у домену културног насљеђа, савременог стваралаштва и 

креативних индустрија; 2. Да обухвата јавни, приватни и цивилни сектор у 

култури из којих ће се бирати по максимално два члана из сваке области, а да 

се при том води рачуна да укупан број чланова не пређе петнаест); 

 Спровести јавни конкурс за избор чланова Савјета за културу Републике 

Српске; 

 Јасно дефинисати надлежности Савјета за културу Републике Српске;  

 Савјет за културу је дужан направити план и програм рада на период од четири 

године.  

 

Стратегија 2: Иницирати формирање савјета за културу јединица локалне 

самоуправе 

 

Задаци савјета за културу јединица локалне самоуправе: учествују у креирању 

културне политике јединице локалне самоуправе; учествују у креирању 

стратешких докумената на нивоу јединице локалне самоуправе; дају мишљење за 

додјељивање просторних и других ресурса за културне активности; планирају 

капиталне инвестиције за културну инфраструктуру; врше годишњу анализу свих 

области културе и умјетности на нивоу јединице локалне самоуправе; дају 

мишљење на селекцију чланова комисије за оцјењивање и избор пројеката за 

суфинансирање. 

 

 Утврдити критеријуме по којима ће се бирати чланови савјета за културу 

јединица локалне самоуправе; 

 Спровести јавни конкурс за избор чланова савјета за културу јединица 

локалне самоуправе. 

 

Посебни циљ 2: Транспарентност у процесу финансирања програма јавних установа 

културе и суфинансирања пројеката у култури 

 

Стратегија 1:  Обезбиједити одговорност кроз потпуну транспарентност у 

процесу финансирања јавних установа културе 
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 Обезбиједити транспарентност приликом расподјеле буџета за културу,  

 Ревизија према резултатима рада – све установе културе, које су буџетски 

корисници, дужне су да једном у три године подносе евалуацију о свом раду и 

програмским активностима, чиме ће се обезбиједити одговорност рада 

установе и створити услови за преиспитивање њене позиције, те средстава која 

ће се улагати у њен рад; 

 Евалуаторе поставља Влада Републике Српске по основу јавног конкурса. 

 

Стратегија 2:  Обезбиједити одговорност кроз потпуну транспарентност у 

процесу суфинансирања пројеката у култури 

 

 Све јединице локалне самоуправе, као и Министарство просвјете и културе, 

дужни су да једном годишње распишу јавни конкурс за суфинансирање 

пројеката из области културе; 

 Одлука о расписивању јавног конкурса за суфинансирање доноси се 

непосредно након предлагања буџета за наредну годину;  

 Да се поштују законске норме у вези са роковима објављивања јавног позива за 

суфинансирање пројеката из области културе; 

 Да је процес избора чланова комисије јаван; 

 Да се комисија бира на период од минимално три године; 

 Да су чланови комисије бирани из реда стручњака из области за коју се бирају;  

 Да комисију чине представници из свих дјелатности културе;   

 Да су критеријуми за оцјењивање пројеката јасни, мјерљиви и доступни свима; 

 Да су критеријуми у складу са културном политиком Републике; 

 Да чланови комисије поштују принципе транспарентности и да стручно и 

непристрасно обављају свој посао у планираном року; 

 Да су оцјене (изражене у бодовима са износима за суфинансирање) и коначне 

ранг-листе јавне и доступне свима, односно објављене на веб-страници 

институције која расписује конкурс и додјељује средства; 

 Да постоји јасан механизам путем којег се врши дисквалификација 

пријављених пројеката који не задовољавају критеријуме, али и пројеката који 

нису испунили наведене циљеве, а финансирани су из буџета по конкурсу, те 

да пројекти који не освоје довољан број бодова аутоматски буду 

дисквалификовани, чиме ће се одржавати ниво квалитета; 

 Да се поштују законске норме у вези са роковим објављивања резултата о 

додјели средстава по јавном конкурсу  за суфинансирање пројеката из области 

културе; 

 Да сви финансирани, односно суфинансирани пројекти морају обавити 

аутоевалуацију;  

 Трошкови аутоевалуације морају бити уврштени у буџет пројекта са којим се 

аплицира и за који ће се евалуација вршити (планирати хонорар за лице које ће 

вршити евалуацију по завршетку пројекта); 
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 Већи пројекти који су по конкурсу добили преко 20.000 КМ дужни су да обаве 

и екстерну евалуацију;  

 Да је евалуација (финансијски извјештаји, квалитет садржаја, али и остварени 

резултати чиме јавност стиче могућност на давање оцјене изабраним 

пројектима) доступна свима и да се објављује на веб-страници институције 

која расписује конкурс и додјељује средства; 

 Да се поштују законске норме у вези са роковима исплаћивања додијељених 

средстава. 

 

Посебни циљ 3: Повећати издвајања за културу на републичком и локалним нивоима као 

предуслов реализације Стратегије развоја културе и других стратешких циљева 

 

Стратегија 1:  Стратегија заговарања и повећавање јавног интереса за 

финансирање културе 

 

 Повећати издвајања за културу на републичком нивоу са 0,63% на 

минимално 1,5% из буџета Републике,  

 Иницирати успостављење фонда за подршку ЕУ пројектима из културе, као 

посебнe буџетскe ставкe, на нивоу Владе Републике Српске, 

 Иницирати повећање издвајања за културу на локалном нивоу (на примјер 

у 2016. години Бања Лука је издвојила 1,17%, а Требиње 7,6%). 

 

Стратегија 2:  Нови извори финансирања 

 

 Иницирати измјену и допуну Закона о јавно-приватном партнерству  

(уврстити културу),  

 Иницирање увођења олакшица за порез на донације (привредна друштва 

треба да имају могућност избора да ли да плаћају цјелокупан износ пореза 

држави или да донирају – највише 5%, дио пореза за културу, док ће 

остатак плаћати држави), 

 Подстицање оснивања фондација и завјештања увођењем стимулативних 

законских одредаба и активном промоцијом, 

 Подстицање спонзорстава увођењем стимулативних законских одредаба и 

промоцијом (јавна признања донаторима, награде итд.), 

 Иницирање промјене Закона о порезу на добит („Службени гласник 

Републике Српске“, број 94/15) – конкретно одредбе које прописују 

олакшице на донације у хуманитарне, социјалне, културне и спортске сврхе 

(са 3% подићи на 5%), 

 Иницирање смањења пореза на ауторски рад, 

 Иницирање смањења пореза на књигу. 

 

Посебни циљ 4: Јавна информациона база за вођење културне политике 
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 Стратегија 1: Годишња евалуација културе према плану и програму 

 

 Савјет за културу ће направити план и програм за годишњу евалуацију 

одређених области културе (максимално двије по години), 

 Задужити Завод за статистику Републике Српске да приликом прикупљања 

података из области културе користи званичне Унескове обрасце за 

статистику,  

 Створити информациону базу (Е-култура Министарства просвјете и 

културе у сарадњи са Заводом за статистику и јавним установама културе) 

стања у култури, 

 Спровести детаљну анализу културе на републичком и локалном нивоу,  

 Израда базе података о културној баштини (формирање регистара 

културних добара, архивске грађе, библиотека и друге пратеће 

документације), 

 Савјет за културу утврђује и листу оних међународних манифестација које 

су од значаја за промоцију  Републике и за чије учешће ће Министарство 

просвјете и културе издвојити средства (ако се добије позив), као и листу 

оних манифестација које су од стратешке важности за представљање 

Републике (Венецијанско бијенале умјетности, Венецијанско бијенале 

архитектуре, Прашко квадријенале сценског дизајна и простора, итд.). 

 Пратити тржиште рада и ажурирати занимања која се односе на културу и 

умјетност како би се стратешки могло планирати даље унапређење области. 
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ЦИЉ 2: ВИСОК КВАЛИТЕТ УМЈЕТНИЧКЕ ПРОДУКЦИЈЕ И 

ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈА 

 

Посебни циљ 1: Стварање услова за несметано развијање умјетничке продукције и 

стваралаштва 

 

Стратегија 1: Унапређење постојећих простора за умјетничку продукцију и 

стваралаштво 

 

 Мапирање неискориштених простора у власништву јединица локалне 

самоуправе који би се додјељивали истакнутим умјетницима и 

умјетничким групама на кориштење (Савјети за културу јединица локалне 

самоуправе), 

 Креирање евиденције простора који се могу користити за културно и 

умјетничко стваралаштво и објављивање на веб-страници како би била 

доступна јавности,  

 Расписивање конкурса за додјељивање простора на кориштење (простор се 

додјељује на одређени период), 

 Комисија, заједно са Савјетом за културу јединице локалне самоуправе, 

спроводи конкурсну процедуру и додјељује простор на кориштење 

изабраним умјетницима и организацијама, 

 Један од услова за конкурисање је и постојање стратешког плана дјеловања  

организације на минимално три године, 

 Рјешавање имовинско-правних односа републичких установа културе,  

 Израда елабората о оправданости санације и реконструкције републичких 

установа културе, а према приоритетима.  

 

Стратегија 2: Развити снажнију подршку за продукцију неафирмисаних 

умјетника  

 

 Јавним конкурсом за суфинансирање потреба у култури планирати 

средства за продукцију неафирмисаних умјетника и студената умјетности, 

 Задужити установе културе да у склопу својих програмских активности на 

годишњем нивоу планирају минимално једну изложбу (културно насљеђе, 

визуелне умјетности, сценске умјетности и филм) и минимално једно 

извођење (музика, позориште и музичко сценска умјетност) домаћих 

неафирмисаних умјетника који би се бирали по конкурсу. 

 

Стратегија 3: Регулисати статус слободног умјетника 

 

 Обезбиједити финансијска средства која би омогућила примјену Закона о 

стицању статуса слободног умјетника. 
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Посебни циљ 2:  Развијање културног система кроз нове форме дјеловања 

 

Стратегија 1: Формирање нових одјељења при постојећим установама културе 

 

 Центар за конзервацију и рестаурацију при Музеју Републике Српске, 

 Центар за извођачке умјетности и филм при Народном позоришту Републике 

Српске, 

 Музеј позоришне умјетности при Дјечијем позоришту Републике Српске, 

 Филхармонија при Народном позоришту Републике Српске. 

 

Посебни циљ 3:  Развијање установа културе као платформи за дјеловање цивилног 

друштва 

 

Стратегија 1: Програмски развој у сарадњи са цивилним друштвом и академском 

заједницом (поред наведених приоритета, установе културе биће стимулисане да 

конкуришу са партнерским пројектима из свих области културе и умјетности) 

 

 Салон архитектуре у сарадњи са Архитектонско-грађевинско-геодетским 

факултетом Универзитета у Бањој Луци, Асоцијацијом архитеката 

Републике Српске  и Културним центром „Бански двор“, 

 Годишња изложба кратког филма и видео-умјетности у сарадњи са 

Академијом умјетности Универзитета у Бањој Луци и Музејом савремене 

умјетности Републике Српске, 

 Културни живот на селу (иницијативе за оснивање сеоских завичајних 

збирки, активизам, предузетништво младих, итд.), 

 Развити нове форме интерпретације и очувања културног насљеђа кроз 

сарадњу са цивилним друштвом, у складу са ФАРО конвенцијом Савјета 

Европе и Унесковом конвенцијом о очувању нематеријалног културног 

насљеђа. 

 

Посебни циљ 4:  Повећање броја пројеката умјетничке продукције и стваралаштва 

(конкурсима, наградама и путем откупа) 

 

Стратегија 1: Јавним конкурсима за суфинансирање подржати пројекте 

умјетничке продукције  

 

 Приоритет на конкурсу за суфинансирање јавних потреба у култури имаће 

оне установе културе, удружења грађана, као и сва правна лица 

регистрована за обављање културно-умјетничке дјелатности која у оквиру 

свог пројекта планирају радити на развоју умјетничке продукције, а 

додатну предност ће имати уколико сарађују са неком установом културе.  

 

Стратегија 2: Подстицати продукцију савременог домаћег драмског текста 
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 Расписивање годишњег конкурса за најбољи домаћи драмски текст у 

сарадњи са Народним позориштем Републике Српске (у склопу „Театар 

феста“) који би, поред новчане награде, имао и прилику за извођење (у 

једном од изабраних позоришта), 

 Организовати семинаре на тему писања драмског текста у сарадњи са 

позориштима и академском заједницом, 

 Организовати радионице за младе драматурге и студенте књижевности у 

сарадњи са позориштима, културним центрима и академском заједницом 

чији би се резултати представљали на јавним читањима. 

 

Стратегија 3: Унапређење сценске и музичко-сценске продукције 

 

 Стварање система отворених сцена, 

 Стимулација развоја музичко-сценских пројеката неразвијених форми 

(балет, опера, оперета, реквијеми, ораторијуми, савремени плес). 

 

Стратегија 4: Унапређење статуса визуелне умјетности и продукције 

 

 Извршити категоризацију галерија и других излагачких простора, 

 Подржати развој тржишта Републике и галеријског система путем 

издвајања посебних средстава у буџету за откуп умјетнина из 

лиценцираних галерија, а које ће бити откупљене за колекције јавних 

установа, 

 Расписивање конкурса (Министарство просвјете и културе) за развијање 

кампање „Умјетност за све“ у сарадњи са цивилним друштвом. 

 

 

 

Стратегија 5: Развијање аудио-визуелне дјелатности 

 

 Годишње расписивање конкурса за продукцију кратког филма, 

 Годишње расписивање конкурса за продукцију документарног филма, 

 Годишње расписивање конкурса за развој филмских пројеката, 

 Финансијски подржати копродукцијске пројекте који су суфинансирани од 

стране потпрограма „Медиа“ („Creative Europe“), 

 Стварање пословног окружења погодног за филм, 

 Сарадња са РТРС-ом (повезати умјетнике са РТРС-ом, обезбиједити 

континуирано стручно усавршавање запослених на РТРС-у, итд.), 

 Системско улагање, развијање и јачање постојећих филмских фестивала, 

 Развијање приказивачке дјелатности и филмских програма са акцентом на 

умјетнички филм и са јасним циљем да у наредних пет година минимално 
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пет сала у Републици добије статус европског биоскопа и одговарајућа 

средства из европских програма и фондова за приказивачку дјелатност. 

 

Стратегија 6: Развијање музичке продукције 

 

 Континуирано суфинансирање пројеката музичке продукције, 

 Сарадња са РТРС-ом (повезати умјетнике са РТРС-ом, обезбиједити 

континуирано стручно усавршавање запослених на РТРС-у, итд.), 

 Иницирати увођење изучавања нових инструмената (чембало, оргуље, 

лимени дувачки инструменти, итд.) у ниже и средње музичке школе, 

 Успоставити сарадњу са АМУСБИХ због заштите ауторских права.  

 

Стратегија 7: Јачање издаваштва систематским улагањем у развој програма 

једне до три издавачке куће  

 

 Дефинисати приоритете – формирање профила издавачке куће / партнера у 

коју се улаже (да ли ће се улагати у књижевност, хуманистичке и 

друштвене науке, итд.), 

 Расписати јавни конкурс за једну до три издавачке кућу у чије пројекте ће 

се улагати наредних пет године, како бисмо добили једног академског 

издавача, једног профилисаног издавача и издавача капиталних дјела, 

 Из средстава за развој издаваштва издвојити ставку за улагање у издања 

изабраног партнера, 

 Остварити сарадњу са издавачима у регији („Клио“, „Креативни центар“, 

„Орион арт“...) подстицањем суиздаваштва за пројекте аутора из 

Републике, преводилаштво, итд. 

 

Стратегија 8: Откуп архивске, библиотечке и музејске грађе 

 

 Обезбиједити средства за откуп старе архивске грађе,  

 Обезбиједити средства за редован годишњи откуп књига, 

 Спровести кампању „Читајмо заједно“ (за сваку уложену конвертибилну 

марку грађана у куповину књига код изабраних издавача Влада се обавезује 

да ће уложити исто толико у њихов откуп за библиотеке), 

 Обезбиједити средства за откуп музејске грађе. 

 

Стратегија 9: Умјетничка интерпретација културне баштине 

 

 Приступање програму Културне руте Савјета Европе (TRANSROMANICA 

– The Romanesque Routes of European Heritage и The Iter Vitis Route), 

 Развијање нових културних рута и њихова популаризација (причање прича, 

примјена нових технологија, умјетнички догађаји, радионице, едукативни 

програми, итд.), 
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 Организовање конкурса за приједлог нових културних рута (у границама 

Републике или прекограничним пројектима) и сваке године изабрати једну, 

у чији ће се развој улагати. Право предлагања имају јавне установе културе, 

цивилно друштво, приватне организације у култури и туризму и сви други 

релевантни актери, 

 Конкурсом подржати пројекте умјетничке интерпретације културне 

баштине, 

 Стварање умјетничких колонија у близини значајних мјеста баштине и 

сјећања, како би се подстицао сусрет у инспирација савремених умјетника 

(домаћих и страних) баштином Републике. 

 

Стратегија 10: Препознавање и вредновање достигнућа у култури и умјетности 

 

 Успоставити систем за препознавање и вредновање достигнућа у култури и 

умјетности који ће водити Савјет за културу Републике Српске, 

 Успоставити награде путем којих ће се вредновати посебна достигнућа у 

култури.  

 

Посебни циљ 5: Развијање и јачање креативних индустрија Републике Српске 

 

Стратегија 1: Мапирање креативних индустрија Републике Српске 

 

 Спровести детаљну анализу креативних индустрија (стање и потенцијал).  

 

Стратегија 2: Одредити стратешки правац развијања креативних индустрија 

 

 Израдити Стратегију развоја креативних индустрија Републике Српске. 

 

Посебни циљ 6:  Успостављање бољих односа између високообразовних и културних 

установа 

 

Стратегија 1: Фокусирање на развој младог кадра кроз сарадњу институција 

културе и увођење обавезних пракси током студија у циљу стручног усавршавања 

и стицања практичних знања  

 

 Укључивати студенте у процес креирања и продукције програмских 

активности установа култура кроз обавезне праксе (на примјер: 1. 

омогућити студентима драмског одсјека Академије умјетности 

Универзитета у Бањој Луци да прате процес настајања позоришне 

представе у Народном позоришту Републике Српске или у Дјечијем 

позоришту Републике Српске и да учествују у свим њеним фазама 

настајања, у зависности од смјера који похађају; 2. омогућити студентима 

Филозофског и Филолошког факултета да обављају праксу у Архиву 
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Републике, Музеју Републике Српске; Археолошком налазишту „Римски 

муниципијум“, Спомен-подручју Доња Градина или у библиотекама; 3. 

повезати студенте архитектуре са стручњацима из Завода за заштиту 

културно-историјског и природног насљеђа или Археолошког налазишта 

„Римски муниципијум“...), 

 Укључивати студенте умјетности у пратеће активности установа култура 

(одређивање процентуално у односу на број пратећих активности), као и у 

различите пројекте интерпретације баштине, те умјетничке колоније.  

 

Посебни циљ 7: Унапређење рада културно-умјетничких друштава 

 

Стратегија 1:  Категоризација културно-умјетничких друштава  

 

 Спровести категоризацију културно-умјетничких друштава ради повећања 

квалитета њиховог рада, те створити могућност сваком од њих да се бори 

за виши степен категоризације (ревалоризацијом на сваке четири године). 

 

Стратегија 2:  Мапирање репрезентативних културно-умјетничких друштава 

 

 Мапирати културно-умјетничка друштва чији рад и дјеловање на 

квалитетан и свеобухватан начин промовише културни идентитет 

Републике.  

 

Посебни циљ 8: Унапређење културно-умјетничког аматеризма 

 

Стратегија 1:  Мапирање репрезентативних пројеката из области аматеризма 

 

 Препознати и путем конкурса подржати манифестације и пројекте 

аматеризма од значаја за Републику у, из области савременог стваралаштва 

и културног насљеђа. 

 

Посебни циљ 9: Подизање нивоа стратешког мишљења 

 

Стратегија 1: Израда стратешког плана за цијели сектор културе  

 

 Све установе културе, на републичком и локалном нивоу, као и сва 

удружења грађана и правна лица регистрована за обављање културно-

умјетничке дјелатности која са пројектима аплицирају на јавне конкурсе за 

суфинансирање, дужне су да направе стратешки план развоја за период од 

минимално три године (укључујући и кадровску политику); 

 Израдити стратегије на нивоу Републике из свих области културе 

(Стратегија позоришта, Стратегија развоја филма, Стратегија музеја) у 

сарадњи и на подстицај Савјета за културу Републике Српске који ће дати 
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приједлог стручних комисија, а што ће потврдити Министарство просвјете 

и културе. 

 

Посебни циљ 10: Јачање капацитета за културну политику и практично дјеловање 

 

Стратегија 1:  Јачање кадровских ресурса 

 

 Усавршавање и тренинзи запослених у домену културне политике 

(доношење одлука, заговарање, лобирање, итд.) и у домену управљачких 

вјештина (стратешко планирање, развој публике, а посебно оних које се 

односе на културу сјећања – институционално сјећање – архивирање и 

документација – дигитализација), 

 Познавање страних језика (неопходно за умрежавање), 

 Подстицање умрежавања као обавезне активности свих републичких 

установа културе (рок двије године да се учлане у релевантну регионалну 

или европску мрежу). 

 

Стратегија 2: Обука и континуирано професионално усавршавање  
 

 Подршка планирању и спровођењу програма стручног усавршавања свих 

запослених у култури – стварање буџетске линије намијењене 

цјеложивотном учењу запослених у култури, 

 Побољшати приступ савјетима, релевантним пословним вјештинама и 

обукама за све раднике у култури, 

 Створити услове за умрежавање између свих радника у култури, али и за 

размјену искустава (годишњи састанци, дебате, форуми, умрежавање на 

републичком и локалном нивоу), 

 Обезбјеђивање финансијске подршке дефицитарном кадру у установама. 
 

Посебни циљ 11: Професионализација у домену заштите културног насљеђа 
 

Стратегија 1: Јачање капацитета у домену заштите културног насљеђа 
 

 Семинари који се односе на развој капацитета у домену стратешког 

мишљења, управљања и културне политике, 

 Развој партнерских односа са струковним удружењима у региону и Европи, 

 Умрежавање са струковним удружењима у региону и Европи. 

 

Посебни циљ 12: Професионализација струковних удружења из области културе 
 

Стратегија 1: Јачање капацитета струковних удружења 
 

 Семинари који се односе на развој капацитета у домену стратешког 

мишљења, управљања и културне политике, 

 Сва струковна удружења из области културе и умјетности дужна су да 

направе стратешки план развоја на период од минимално три године, 
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 Развој партнерских односа са струковним удружењима у региону и Европи, 

 Умрежавање са струковним удружењима у региону и Европи. 
 

Посебни циљ 13: Развијање научноистраживачког рада у области културе и 

умјетности  
 

Стратегија 1:  Међусекторска сарадња 
 

 Формирати међусекторску Радну групу (Министарство науке и технологије 

и Министарство просвјете и културе) за унапређење и развој 

научноистраживачког рада у области културе и умјетности.  

 

Стратегија 2:  Конференције и стручни скупови 
 

 Системски развијати пројекте са потенцијалом за унапређење области, 

 Јачање едукативних програма при свим фестивалима (са акцентом на 

научноистраживачки и теоријски рад, критику и продукцију). 
 

Стратегија 3:  Развијати научноистраживачки рад кроз издаваштво 

 

 Рaзвијати научноистраживачки рад подизањем нивоа часописа у којима ће 

резултати истраживања бити публиковани (идентификовати са 

Министарством науке и технологије и поставити циљ да се два или три 

часописа из различитих домена хуманистике подигну на међународни 

ниво). 

 

Посебни циљ 14: Номенклатура занимања  
 

Стратегија 1:  Мапирање свих занимања из области културе и умјетности 
 

 Иницирати измјену и допуну Правилника о листи струковних, академских 

и научних звања („Службени гласник Републике Српске“, бр. 117/14 и 

83/15), (који би био усклађен са документом Класификација занимања у 

Републици Српској), 

 Ускладити Правилник са документом „Класификација занимања у 

Републици Српској“ Завода за статистику Републике Српске. 
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ЦИЉ 3: КУЛТУРНА ПИСМЕНОСТ (МЕДИЈСКА, ПОЗОРИШНА, МУЗИЧКА, 

ПЛЕСНА, ФИЛМСКА...) У ЗАЈЕДНИЦИ – АКТИВНА ПУБЛИКА 

 

Посебни циљ 1:  Развијање установа културе као платформи за континуиран развој 

публике 

 

Стратегија 1: Израда плана развоја публике 

 

 Све јавне установе културе, на републичком и локалним нивоима, требало 

би у своје стратешке документе да уврсте и план развоја публике. 

 

Стратегија 2: Развијање анимацијских и медијацијских програма установа 

 

 Иницирати увођење анимацијских и медијацијских програма у редован 

програм свих установа културе (кроз радионице, предавања, стручна 

вођења, отворене столове – за културно насљеђе, позориште, књижевност и 

филм, и слично) тако да сваке године установа мора имати барем два нова 

програма у овом домену, 

 Конкурсом за суфинансирање подржати пројекте културне анимације и 

медијације (радионице, предавања, отворене разговоре и дебате, развој 

мобилних апликација, акције у јавном простору и друге врсте 

алтернативних приступа) којима је циљ успостављање и стварање односа 

између публике и умјетничког дјела (приоритет у суфинансирању требало 

би да имају само они који у себи садрже анимацијске и медијацијске 

праксе). 

 

Стратегија 3: Подстицати понуду дислоцираних културних садржаја (ван 

центра града и у просторима који немају непосредну културну намјену) 

 

Посебни циљ 2:  Унаприједити приступ институцијама културе 

 

Стратегија 1: Дигитализација (библиотечке, архивске, музејске и кинотечке 

грађе) 

 

 Израда плана дигитализације Републике, 

 Израда Регистра и Централног регистра културних добара, 

 Успоставити Листу свих заштићених културних добара, 

 Спровести дигитализацију културних добара у складу са савременим 

стандардима, 

 Израда плана дигитализације публикација од значаја за Републику, 

 Завршити дигитализацију библиотечке и музејске грађе, 

 Дигитализовати архивску и кинотечку грађу, 

 Лиценцирање за рад у систему. 
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Стратегија 2: Прилагодити просторе и садржаје лицима са посебним 

потребама 

 

 Уклонити физичке баријере лицима са посебним потребама гдје год је 

то могуће, 

 Увести у програме установа културе обавезну ставку стварања 

културног садржаја намијењеног лицима са посебним потребама.   

 

Стратегија 3: Успостављање нових и изградња постојећих информационих 

система  

 

 Завршетак успостављања мреже библиотека кроз укључивање свих 

библиотека у COBISSRS систем.  

 

Посебни циљ 3:  Успостављање бољих односа између образовних и културних 

институција 

 

Стратегија 1: Фокус на развој младе публике кроз образовање и међуресорну 

сарадњу 

 

 Расписивање годишњег конкурса за достигнућа ученика основних и 

средњих школа из области културе и умјетности (визуелне умјетности, 

сценске и музичко-сценске умјетности, књижевност, музика и филм) – 

конкурс расписује Министарство просвјете и културе у сарадњи са 

школама, 

 Промовисање достигнућа ученика из области културе и умјетности, 

њихову креативност, знање, вјештине,  

 Награде формирати у сарадњи са институцијама културе и умјетницима 

(идеја је да награде буду искуственог карактера, да ученици присуствују 

пробама позоришних представа у настајању, да учествују у продукцији 

сценографије, лутака, костима, да присуствују филмским сетовима, да 

проводе вријеме са истакнутим умјетницима и присуствују њиховим 

умјетничким процесима у чијем настајању могу потенцијално и 

учествовати), 

 Задужити основне и средње школе да спроводе креативне програме за 

ученике у склопу ваннаставних активности (Пројекат у сарадњи са 

Министарством просвјете и културе, школама и установама), 

 Расписати јавни конкурс или по позиву укључити умјетнике и културне 

раднике вољне да на волонтерској основи осмисле креативне програме 

за ученике основних и средњих школа, 

 Креативни програми се могу састојати из: 1) креативних радионица 

(вођених од стране стручњака из области, одржаних или у простору 
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школе или у установи културе, у зависности од карактера и теме 

радионице); 2) приказивачке дјелатности (филмски програми у школама 

и сл.); 3) стваралаштва (у оквиру школских секција интензивно радити 

на развоју креативности и вјештина код дјеце, а кроз писање, поезију, 

стварање драмског текста, сликање, компоновање, фотографију итд.); и 

4) продукције (у склопу српског језика, енглеског језика, ликовне 

културе, музичке културе и физичке културе на годишњем нивоу 

учествовати у продукцији представе базиране на домаћем тексту, тексту 

из свјетске културне баштине, или оригиналном тексту ученика школе, 

у продукцији изложбе, кореографије и слично), 

 Задужити установе културе да у склопу својих програмских активности 

остваре продукцију минимално једног догађаја чија су циљана публика 

дјеца и млади. 

 

Стратегија 2: Јачање педагошке компоненте 

 

 Покренути кампању у оквиру које ће Министарство просвјете и 

културе, као иницијатор и један од носилаца активности организовати 

дискусију, тренинг или предавање о значају културе и умјетности у 

развоју креативности код дјеце, 

 Обезбиједити тренинг и предавања васпитачима, наставницима и 

професорима о значају културе и умјетности у развоју креативности код 

дјеце, 

 У цијели процес је неопходно укључити вртиће и школе, а у циљу 

даљег преношења знања инсистирати да васпитачи, учитељи, 

наставници и професори, који су прошли обуку, исте спроводе унутар 

својих установа, 

 Упознати родитеље са значајем који култура и умјетност имају у 

развоју креативности код дјеце, 

 Јачати едукативне програме свих фестивала. 

 

Посебни циљ 4:  Популаризација културе и умјетника и учешће грађана у културном 

животу 

 

Стратегија 1: Обезбиједити медијски простор умјетницима 

 

 Остварити партнерски однос са Радио-телевизијом Републике Српске, 

те инсистирати на већем присуству домаћих умјетника, стваралаца и 

културних радника на програму, 

 Подстицати рад локалних радио-станица, 

 Подстицати независне продукције да спроводе истраживања која се 

односе на различите аспекте „невидљиве“ и непознате културне 

баштине. 
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Стратегија 2: Приближити културу свим грађанима кроз планиране кампање 

 

 Планирати и у сарадњи са институцијама културе, цивилним и 

приватним сектором спроводити кампање из свих области културе (на 

примјер: Сви смо ми кустос (музеји и културно насљеђе), Позориште за 

касније (сценска и музичко сценска умјетност), Читајмо заједно 

(књижевност и језик), Освјежавање памћења (културно насљеђе), 

Породични портрет (филм)), 

 Приближавање електронске књиге корисницима кроз планирану 

кампању. 

 

Стратегија 3: Промоција културног насљеђа 

 

 Подизање свијести о значају културног насљеђа, 

 Међусекторска сарадња на реализацији пројеката и програма којима се 

промовише културно-историјски и туристички потенцијал Републике,  

 Организовање едукативних програма за просвјетни кадар и друге актере 

у култури из области културног насљеђа. 

 

Стратегија 4: Промоција савременог стваралаштва 

 

 Подизање свијести о значају савремене умјетности,  

 Организовање едукативних програма за просвјетни кадар и друге актере 

у култури из области савремене умјетности. 

 

Стратегија 5: Промоција стваралаштва националних мањина Републике Српске 

 

 Промоција најбољих примјера из праксe, а које се односи на културно 

стваралаштво, образовање и слично. 
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ЦИЉ 4: ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА И ПРИСУСТВО НА МЕЂУНАРОДНОЈ 

СЦЕНИ 

 

Посебни циљ 1: Подржати организације и установе које приједлозима пројеката 

конкуришу за средства из међународних програма („Creative Europe“, „Euroimages“, 

UNESCO, „Horizon 2020“...) 

 

Стратегија 1: Обука за писање пројеката 

 Конкурс за избор дугорочног партнера за обуку у писању пројеката.  

 

Стратегија 2: Обезбиједити фонд за учешће у међународним програмима  

 Издвојити посебну ставку у буџету за успјешне пројекте. 

 

Стратегија 3: Повећати издвајања за развој дугометражног филма  

 Повећати средства за развој филма како би се приступило програму 

Еуримаж 

 

Посебни циљ 2: Јачање учешћа установа Републике у међународним организацијама  

 

Стратегија 1: Развити систем путем којих ће се идентификовати кључне 

манифестације на које ће се пројекти слати  

 

 Савјет за културу утврђује листу оних међународних манифестација 

које су од значаја за Републику и за чије учешће ће Министарство 

просвјете и културе издвојити средства (ако се добије позив), 

 Из сваке области се опредијелити на двије. 

 

Стратегија 2: Посебан конкурс за учешће пројеката који су развијени у мрежама  

 

Посебни циљ 3: Подржати развој културног туризма 

 

Стратегија 1: Међусекторска сарадња 

 

Стратегија 2: Подржати развој културног туризма кроз употребу културног и 

природног насљеђа у сарадњи са приватним и цивилним сектором 

 Завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа врши 

мапирање културног насљеђа, те договара начин пласирања сваког 

подручја посебно; 

 Кроз подржане пројекте промовисати важност и повећати видљивост 

културног насљеђа на локалном, републичком, регионалном и 

међународном нивоу; 

 Подстицати пројекте који се вежу или реализују на локалитетима 

културних добара уврштених на Листу свјетске баштине УНЕСКО. 
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Стратегија 3: Подстицати пројекте и манифестације савременог 

стваралаштва и културног насљеђа које доприносе развоју туризма 

 Издвојити манифестације од изузетног значаја за туризам из наведених 

области и одвојити циљану подршку за развој и подстицај фестивалског 

живота (Театар фест, Демо фест, Међународни фестивал позоришта за 

дјецу итд.); 

 Интензивирати представљање научноистраживачког рада Републике 

међународној јавности (подстицање одржавања међународних 

конференција, семинара, итд.) – конгресни туризам. 

 

Стратегија 4: Развијати концепт креативног града (УНЕСКО мрежа 

креативних градова) 

 Подстицање и унапређење иницијатива градова који сматрају креативност 

кључном компонентом урбаног развоја, посебно путем партнерства која 

укључују јавни и приватни сектор и цивилно друштво; 

 Ојачати стварање, продукцију, дистрибуцију и ширење културних 

активности добара и услуга; 

 Развијање и подстицање креативности и иновација, те проширивање 

могућности за умјетнике и стручњаке у културном сектору; 

 Унапређење доступности културе и учествовање грађана у културном 

животу као и кориштење културних добара и услуга, посебно међу 

маргинализованим или угроженим групама и појединцима; 

 Потпуно укључивање културних и креативних индустрија у локалне 

развојне стратегије и планове. 

Посебни циљ 4: Умрежавање 

 

Стратегија 1: Приступ мрежама  

 Подстицање умрежавања као обавезне активности свих републичких 

установа културе (рок од двије године да се учлане у релевантну 

регионалну или европску мрежу, у зависности од области),  

 Подстицање умрежавања фестивала у релевантне мреже,  

 Подстицање културног стваралаштва и размјене културних програма и 

пројеката националних мањина са матичним земљама.  
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ЦИЉ 5: ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА 

 

Посебни циљ 1:  Партнерски односи са јединицама локалне самоуправе у сврху 

културног развоја 

 

Стратегија 1:  Успоставити чвршћу сарадњу Министарства просвјете и 

културе са јединицама локалне самоуправе Републике у сврху културног развоја 

локалних средина и подизања капацитета локалних установа културе и других 

актера у култури  

 

 Потписивање Протокола о сарадњи са јединицама локалне самоуправе на 

период од пет година, 

 Усклађивање стратегија културе јединица локалне самоуправе са 

републичком стратегијом културе, 

 Сви актери јавног, приватног и цивилног сектора који аплицирају на јавни 

конкурс за суфинансирање у култури дужни су да циљеве својих пројеката 

ускладе са циљевима јединице локалне самоуправе у којој се пројекат 

одвија, или са стратегијом културе на републичком нивоу или да посебно 

укажу на разлоге зашто њихов пројекат има важност баш као 

комплементаран. 

 

Посебни циљ 2:  Развијене установе културе на локалним нивоима 

 

Стратегија 1:  Предвидјети развијање и јачање јавних установа културе 

(програма и професионалног кадра) као носилаца културног живота средина у 

којима дјелују 

 

 Склапање сарадње између републичких установа културе и јавних установа 

културе на градском и општинском нивоу у циљу планске размјене 

културних садржаја (на примјер, гостовање Народног позоришта у 

Културном центру Градишка,  Музеј савремене умјетности у Музеју 

Херцеговине у Требињу, итд.). 

 

Стратегија 2:  Развити мрежу градских позоришта у срединама које су кроз свој 

континуирани, дугогодишњи рад показале највећи потенцијал (Добој, Требиње, 

Градишка, Бијељина, Источно Сарајево). 
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6. ПРАЋЕЊЕ, ПРОЦЈЕНА И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 

 

Министарство просвјете и културе, у сарадњи са стратешким партнерима, 

одговорно је за управљање Стратегијом и њено спровођење. Овај документ треба да 

служи као главна смјерница развоја културе у датом периоду, која треба да омогући боље 

разумијевање културе и препознавање свих релевантних институција које треба да 

активно учествују у правцу развоја ове области. У складу са наведеним, први корак по 

усвајању Стратегије биће израда акционог плана у којем ће се детаљно дефинисати 

носиоци активности, рокови за реализацију, начини и индикатори праћења реализације 

плана, као и начин финансирања. Стратегија ће се спроводити у складу са динамиком 

акционог плана од стране Министарства и партнера. Овај процес ће обухватати 

мониторинг спровођења, као и годишњу евалуацију прогреса.  

Министарство просвјете и културе треба да прaти oснoвнe пoкaзaтeље: степен 

реализације утврђeних циљeвa, мjeрa и активности, оствaрeнe рeзултaтe, учинкoвитoст и 

успjeшнoст у кoриштeњу финaнсиjских срeдстaвa, oствaрeњe прeмa утврђeнoм 

финaнсиjскoм oквиру, учешће и  дoпринoс пaртнeрa. Министру просвјете и културе ће се 

редовно, најмање једном годишње, достављати детаљан извјештај са свим пoкaзaтeљима 

и oцjeном o рeaлизaциjи циљева, мjeрa и активности, тe успjeшнoсти упрaвљaњa 

провођења стратегије приједлозима са потенцијалним измјенама у процесу спровођења 

стратегије, насталих као резултат повратних информација са „терена“ или усљед 

неочекиваних промјена у културном амбијенту Републике. Прaћeњe спровођења 

Стратегије треба да се врши кoнтинуирaнo токoм периода који је планиран Стратегијом, 

a o рeзултaтимa спровођења, jeднoм гoдишњe, треба да се извијести Влада Републике 

Српске и Народна скупштина Републике Српске. 

Да би се обезбиједило прецизно мјерење очекиваних резултата насталих као 

посљедица иницијатива овог документа, Министарство просвјете и културе ће прикупити 

додатне информације из других министарстава и јавних институција које ће бити основа 

за будућа мјерења. Овај процес ће захтијевати развој и примјену нових приступа које ће 

културне институције и организације примијенити да би обезбиједиле што квалитетније 

податке.  

 

7. ЗАКЉУЧАК  

 

Током израде документа Стратегија развоја културе Републике Српске 2017–2022. 

прикупљен је обиман материјал. Кроз припремљене упитнике је анкетирано преко 150 

установа и појединаца, директора установа, умјетника, културних радника из невладиног 

и привaтног сектора, те представника јединица локалних самоуправа. У домену 

истраживања културних потреба публике спроведена је анкета на узорку од 1032 

случајно одабрана пунољетна грађанина Републике. У истраживању је кориштен 

вишефазни скупни случајни узорак у који је било укључено шездесет насељених мјеста и 

мјесних заједница широм Републике, од којих су двије трећине урбаног, а једна трећина 

руралног типа. Упитник се састојао из 39 питања.  

Поред прегледа стања у култури, урађена је и анализа, те представљени кључни 

изазови како на институционалном, тако на нивоу посебних дјелатности у култури и на 
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нивоу сектора културе у цјелини. Након темељне анализе и прегледа постојећег стања, кроз 

пет циљева утврђен је Стратешки план развоја културе Републике Српске 2017–2022. године.   

Из свих наведених анализа видљиво је да је култура у нашем друштву 

непривилегована, запостављена, а то је нарочито видљиво у сегменту њеног 

финансирања. Тешка ситуација посебно се драматично одражава на област културе, која 

у периодима финансијске кризе постаје прва „жртва“ рецесије. Положај културе јесте 

забрињавајући, али он се може поправити уколико се избјегне њено запостављање и 

уколико јој се да прави простор, те се успостави систем у којем ће се остварити сав њен 

потенцијал.   

Кључну улoгу у oдрeђивaњу културнe пoлитикe држава трeбa дa oствaруje крoз 

пoлитику финaнсирaњa, при чeму пoстoje рaзличитe мoгућнoсти и рaзличити модели 

подстицаја и улагања у културу. Сaдaшњa фискална пoлитикa, нажалост, није била 

наклоњена култури, тако да у економско-социјалном амбијенту „позиционирање“ 

културе за нас представља можда још највећи изазов.  

Наведене чињенице у овом документу би требало да омогуће боље разумијевање 

приликом дефинисања буџета за културу, те промјену приступа и свијести друштва о 

култури. Култура и умјетност могу да убрзају економски развој и да буду позитивна 

карика промоције вриједности Републике, али да би се наведени циљеви реализовали и да 

би се обезбиједио равномјеран развој ове области, неопходна су већа улагања у културу.    

Највише институције у чијој је надлежности култура одговорне су за утврђивање 

одговарајућег модела културне политике и његово спровођење, предузимање 

одговарајућих мјера за повећање буџетских издвајања за културу и доношење закона који 

ће омогућити одрживи развој културе. Међутим, равномјеран развој културе на подручју 

читаве Републике није могућ без активног учешћа и подршке локалних власти. То 

подразумијева промјену односа према култури, преузимање одговорности и већу 

подршку културном насљеђу и умјетничким потенцијалима у својим локалним 

заједницама. Данас је култура, као једна од основних димензија сваког друштва, која је 

нарочито значајна за разумијевање процеса стварања и изграђивања система вриједности, 

кључни ресурс за развој. Култура као компонента развоја представља њену суштину и 

обухвата низ вриједности као што су идентитет, традиција, креативност, знање. Као што 

појединац који жели да развија себе мора кроз живот да поштује ове вриједности, тако и 

локална заједница која жели добро својим грађанима мора да мисли о њима како би 

могла да планира своју будућност. Ако развој не укључује културу, он подбацује. 

Улагање у културу је уједно и улагање у економски развој.  

Култура представља нит која повезује друштвену заједницу и обезбјеђује људима 

алате за прикључење том друштву. Култура је важна и као област стварања и за очување 

вриједности узајамног повјерења, солидарности, поштовања права и демократије; ови 

скупови вриједности мотивишу људе да раде, комуницирају, стварају и поштују једни 

друге, а то је основа за развој друштва и појединца.  
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

ПРИЈЕДЛОГА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА КУЛТУРЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 2017–2022. 

 

 

I    УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ 

 

Уставни основ за доношење Стратегије развоја културе Републике Српске за 

период 2017–2022. године садржан је у Амандману XXXII на члан 68. т. 6. и 12. Устава 

Републике Српске, према коме Република Српска уређује и обезбјеђује бригу о дјеци и 

омладини, образовању, култури и заштити културних добара и физичкој култури. Устав 

Републике Српске посвећује читаво једно поглавље (чл. 10–49) људским правима и 

основним слободама. Између осталог, члан 27. Устава Републике Српске прописује да је 

научно, културно и умјетничко стварање слободно, те гарантује заштиту моралних и 

имовинских права по основу научног, културног, умјетничког и другог интелектуалног 

стваралаштва. 

 

II  УСКЛАЂЕНОСТ СА УСТАВОМ, ПРАВНИМ СИСТЕМОМ И  

 ПРАВИЛИМА НОРМАТИВНОПРАВНЕ ТЕХНИКЕ  

 

Према Мишљењу Републичког секретаријата за законодавство број: 22.04-020-396/17 од 

14. јуна 2017. године, уставни основ за доношење ове стратегије садржан је у члану 64. 

алинеја два Устава Републике Српске, којим је утврђено да Република штити и подстиче 

очување и обогаћивање историјског, културног и умјетничког блага, као и у Амандману 

XXXII на члан 68. т. 6. и 12. Устава Републике Српске, према којем Република, између 

осталог, уређује и обезбјеђује бригу о дјеци и омладини, образовању, култури и заштити 

културних добара. Чланом 70. став 3. Устава Републике Српске утврђено је да Народна 

скупштина Републике Српске доноси, између осталог, и стратегије. 

Републички секретаријат за законодавство дао је позитивно мишљење на Нацрт 

стратегије развоја културе Републике Српске 2017–2022. актом број: 22.04-020-194/17 

од 28. марта 2017. године. 

Народна скупштина Републике Српске је на Осамнаестој редовној сједници, 

одржаној 27. априла 2017. године, усвојила Нацрт стратегије развоја културе Републике 

Српске 2017–2022. 

Разлика Приједлога у односу на Нацрт стратегије је да се у текст Стратегије 

додало ново поглавље „Културне потребе публике у Републици Српској“.  

Републички секретаријат за законодавство упутио је обрађивачу примједбу која 

се односила на усаглашавање образложења Стратегије са чланом 193. Пословника 

Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

31/11 и 34/17). Обрађивач је упућену примједбу прихватио. 

Будући да постоји уставни основ за доношење ове стратегије, мишљење 

Републичког секретаријата за законодавство је да се Приједлог стратегије развоја 

културе Републике Српске 2017–2022. може упутити даље на разматрање. 
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III  УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРАВНИМ ПОРЕТКОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 

Према Мишљењу Министарства за економске односе и регионалну сарадњу број: 

17.03-020-1491/17 од 21. јуна 2017. године, а након увида у прописе Европске уније и 

анализе Приједлога стратегије развоја културе Републике Српске 2017–2022, није 

установљено да право Европске уније садржи изворе који су релевантни за предмет 

уређивања достављеног правилника, те због тога у Изјави о усклађености стоји оцјена 

„непримјењиво“. 

 

IV  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ 

 

Разлози за доношење ове стратегије произлазе, прије свега, из чињенице да је 

период важења претходне Стратегије истекао 31. децембра 2015. године, а то је 

наметнуло потребу израде новог стратешког документа који ће обухватити период 

стратешког дјеловања у области културе и умјетности до краја 2022. године. Ради 

потребе да се настави са континуираном политиком спровођења стратешких докумената 

у области културе, приступило се изради новог документа. Само истраживање и анализа 

постојећег стања започето је у марту 2016. године, а прва, радна верзија документа била 

је готова у септембру 2016. када је организован и први састанак Радне групе.  

Нова Стратегија развоја културе представља напор институција и установа 

система да, реализацијом активности произашлих из стратешких циљева, координисано и 

системски, раде на развоју и унапређивању квалитета културе, те тиме допринесу и 

сваком другом развоју Републике Српске, а првенствено у домену културне политике, 

међународне сарадње, образовања, науке и истраживања, интернационализације, туризма 

и економије. Ова стратегија, поред аналитичких елемената стања у области културе, 

садржи и елементе идентификације проблема који отежавају развијање свих сегмената 

културе. Самим тим у Стратегији развоја културе се водило рачуна о будућим развојним 

потребама друштва у Републици Српској, поготово ако се има у виду да је култура, уз 

образовање и науку, покретачка снага развоја сваког друштва. 

Потребно је нагласити да се Стратегија развоја културе у Републици Српској 

2017–2022. године доноси у вријеме друштвених, економских, културних и демографских 

промјена, када је свако процјењивање о стварању бољег друштва императив, а самим тим 

и промишљање о култури и умјетности, те културном систему, чији би циљ требало да 

буде преузимање кључне улоге у развоју друштва, као потенцијалног ресурса за развој 

привреде и свих других аспеката тог друштва, али и његовог идентитета. 

Један од основних задатака Стратегије, односно институција и установа културе 

(као главних носилаца активности) у наредном периоду би требало да буде подизање 

стваралачких квалитета и нивоа умјетничке продукције домаћег кадра, не само зато што 

је анализом стања утврђено да Република Српска, у овом тренутку може, као свој 

потенцијал, издвојити инфраструктуру, те бројан умјетнички кадар који се школује како 

у Републици Српској, тако и у иностранству. У том смислу, као земља која има ресурсе и 

капацитет, а знамо да сваки аспект развоја друштва остварују људи, дошло се до 

закључка да је развој људских ресурса и његово јачање приоритет Републике Српске у 

наредном периоду. Приликом доношења такве одлуке имали смо у виду изражену 

негативну стoпу природног прираштаја становништва, повећане миграције и све већи 

удио старије популације у Републици. 

Стратегијом се жели унаприједити културни систем, узимајући у обзир чињеницу 

да Република Српска треба да буде друштво засновано на знању, креативности, стварању 
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и учењу које повезује све нивое и врсте културе у хармоничну и транспарентну цјелину 

утемељену на позитивним начелима и циљевима и у најбољем интересу свих грађана 

Републике Српске. Циљ нам је у наредних пет година створити услове за несметан рад и 

развијање, како умјетности тако и самих умјетника који је стварају, оснажити и 

популаризовати нашу културну баштину, а затим и активно учествовати у развоју 

публике као неодвојивог, интегралног дијела социокултурног ланца који је, нажалост, у 

Републици Српској одавно прекинут.  

Министар просвјете и културе је, у циљу израде што квалитетнијег документа, 

именовао Радну групу за израду Стратегије развоја културе, у сљедећем саставу: 

1. Тања Ђаковић, Министарство просвјете и културе, 

2. Милица Котур, Министарство просвјете и културе, 

3. Данијела Павловић, Министарство просвјете и културе, 

4. Моника Поњавић, Министарство просвјете и културе, 

5. Вања Копања, Министарство просвјете и културе, 

6. Бранко Јунгић, Министарство просвјете и културе, 

7. Слободан Наградић, Завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа,  

8. Бојан Стојнић, Архив Републике, 

9. Ненад Новаковић, Народно позориште Републике Српске, 

10. Предраг Бјелошевић, Дјечије позориште Републике Српске, 

11. Сарита Вујковић, Музеј савремене умјетности Републике Српске, 

12. Нада Пувачић, Музеј Републике Српске, 

13. Љиља Петровић-Зечић, Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, 

14. Тања Тулековић, ЈУ Спомен-подручје Доња Градина, 

15. Свјетлана Марковић, ЈУ Археолошко налазиште „Римски муниципијум“ Скелани, 

16. Милован Пандуревић, Кинотека Републике Српске, 

17. Желимир Радиновић, Специјална библиотека за слијепа и слабовида лица 

Републике Српске, 

18. Лука Кецман, Академија умјетности Универзитета у Бањалуци, 

19. Младен Миљановић, Академија умјетности Универзитета у Бањалуци, 

20. Тања Ступар, Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, 

21. Младен Матовић, Асоцијација композитора – музичких стваралаца АМУС,  

22. Горан Дујаковић, Међународни фестивал анимираног филма „Бања Лука“ / 

Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци, 

23. Драган Мићић, Народна библиотека Добој, 

24. Иван Оташевић, Академија умјетности Универзитета у Бањалуци, 

25. Драган Гњатић, Синдикат образовања, науке и културе Републике Српске, 

26. Момчило Весовић, Савез аматерских културно-умјетничких друштава, 

27. Раде Ристовић, Завод за уџбенике и наставна средства Републике Српске. 

 

На овај начин обухваћени су представници свих умјетности и свих дјелатности из 

ове области.  

Консултант приликом израде Стратегије развоја културе Републике Српске 2017–

2022. била је проф. др Милена Драгичевић Шешић, као стручни УНЕСКО експерт. 

За потребе израде овог документа, поред чланова Радне групе и стручног експерта, 

у сам процес су били укључени и други стручњаци из области културе и умјетности: 

Дарија Бузаковић (Међународни фестивал кратког филма „Краткофил Плус“ / РТРС), 

Саша Хајдуковић (Академија умјетности Универзитета у Бањалуци), Зоран Галић 

(„ВизАрт“), Младен Бањац (Музеј савремене умјетности Републике Српске), Санда 

Додик (Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци), Бранислав Ђаковић 

(Гимназија Бања Лука), Саша Павловић (Академија умјетности Универзитета у Бањој 
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Луци), Маја Татић (РТРС), Мирко Арамбашић (КУД „Пискавица“), Маринко Добраш 

(КУД „Младост“), Ванеса Кременовић (Академија умјетности Републике Српске), Милан 

Лепер (Народно позориште Републике Српске), Александар Стојковић (Народно 

позориште Републике Српске), Предраг Соломун (Академија умјетности Универзитета у 

Бањој Луци), Данијела Ђукановић (Музеј Републике Српске), Марија Пилиповић 

(Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци), Наташа Глишић (Академија 

умјетности Универзитета у Бањој Луци), Синиша Марчић (Министарство науке и 

технологије), Марина Радуљ (Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет 

Универзитета у Бањој Луци), Лана Пилиповић (Музеј савремене умјетности Републике 

Српске) и Владимир Ђукановић (Музеј Републике Српске).  

Тим Министарства просвјете и културе обавио је низ интервјуа и прикупио 

податке свих институција културе, на републичком и локалном нивоу (општине, градови, 

јавне установе културе, академије и факултети) и дијела независног сектора (првенствено 

удружења грађана регистрована за обављање културних дјелатности), уз консултације са 

Заводом за статистику Републике Српске.  

Разлози за доношење овог документа су исказани и у потреби за усаглашавањем 

постојеће законске и подзаконске регулативе које се баве овим питањима, као и потреби 

за доношењем Закона о култури, успостављањем културног система, те модернизацијом 

ове области, заснованом на прихватању вриједности, стандарда и препорука произашлих 

из међународних докумената. 

 

 

V  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА 

 

Стратегија развоја културе Републике Српске  се састоји из шест дијелова: 

1. Увод,  

2. Нормативно-правни оквир израде Стратегије,  

3. Институције и установе културе на републичком нивоу, 

4. Преглед постојећег стања културе у Републици Српској, 

5. Визија, мисија и стратешки циљеви развоја културе Републике Српске, 

6. Праћење, процјена и извјештавање. 

У прва два дијела Стратегије развоја културе (Увод и Нормативно-правни оквир 

израде Стратегије) наведени су уставни основ за доношење ове стратегије, законски 

прописи којима су уређене области културе, према дјелатностима, те међународни 

правни оквир (Уједињене нације, УНЕСКО и Савјет Европе) за израду Стратегије. 

 У трећем дијелу (Институције и установе културе на републичком нивоу) дата је 

организациона структура институција и установа културе на републичком нивоу. 

У четвртом дијелу (Преглед стања културе у Републици Српској) приказани су 

подаци о тренутном стању у области културе и умјетности: 

‒ културна инфраструктура, 

‒ културно насљеђе, у оквиру којег је поред покретног и непокретног насљеђа, те 

материјалног и нематеријалног, анализирано и стање у архивској, библиотечко-

информационој, кинотечкој и музејској дјелатности, 

‒ савремено стваралаштво и умјетничка продукција по дјелатностима (позориште, 

књижевност и издаваштво, музика, аудио-визуелна умјетност, визуелне 

умјетности и мултимедија, архитектура), 

‒ културно-умјетнички аматеризам и стваралаштво националних мањина, 

‒ културни центри, 

‒ научно истраживање у области хуманистичких и друштвених наука, 

‒ креативна индустрија, 
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‒ статус слободног умјетника, 

‒ дигитализација, 

‒ међународна сарадња и 

‒ финансирање културе. 

У петом дијелу (Визија, мисија и стратешки циљеви развоја културе Републике) 

дефинисане су визија, мисија и стратешки циљеви, односно стратешка опредјељења 

Министарства просвјете и културе по питању унапређења и развоја културног насљеђа, 

савременог стваралаштва и умјетничке продукције у наредном петогодишњем периоду: 

‒ Визија – Република Српска, мјесто динамичне културне баштине и професионалног 

савременог  стваралаштва, гдје креативност, рад и таленат стварају одрживу 

будућност. 

‒ Мисија – Обезбиједити и осигурати кадровске, законске, организационе, 

финансијске  и друге услове за квалитетан развој културног и умјетничког стваралаштва, 

очување, заштиту и промоцију културног насљеђа и јачање културне инфраструктуре. 

Створити и обезбиједити услове за квалитетну међународну сарадњу на свим нивоима 

културних дјелатности, како у савременом стваралаштву и продукције тако и области 

културног насљеђа. Осигурати развој и активно учешће публике у култури и свим 

културним процесима, те учинити доступним културне садржаје сваком појединцу у 

заједници. 

‒ Стратешки циљеви: Избор стратешких циљева заснован је на јасној процјени 

актуелног стања у области културе и умјетности, односно културног насљеђа, 

савременог стваралаштва и умјетничке продукције. Сваки стратешки циљ за своју 

реализацију захтјева одговарајуће посебне циљеве, стратегије и задатке на основу 

којих се може доћи до остварења постављених циљева. Успјешно остваривање 

стратешких циљева зависиће од квалитета и одговорности носиоца активности, 

операционализације времена, финансија и свих других важних услова за њихову 

реализацију. 

‒ Уважавајући прихваћени методолошки приступ у изради Стратегије културе дате су 

визије и мисије с обзиром на њихове специфичности, а у складу с тим дефинисани су 

и стратешки циљеви. 

У шестом дијелу (Праћење, процјена и извјештавање) дефинисано је да праћење и 

извјештавање о реализацији активности дефинисаних Стратегијом развоја културе 

укључује утврђивање степена остварења стратешких циљева, анализу адекватности 

активности које су изабране за остварење стратешких циљева, те стварање основа за 

израду наредне стратегије и плана рада. Праћење би требало да се темељи на 

стандардима који су прихваћени у међународним оквирима, а који поштују критеријуме 

релевантности, ефикасности, ефективности, успјеха и одрживости. 

 

 

VI  РАЗЛИКЕ ПРИЈЕДЛОГА У ОДНОСУ НА НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ 

 

Народна скупштина Републике Српске, на Осамнаестој редовној сједници, 

одржаној 27. априла 2017. године, разматрала је и прихватила текст Нацрта стратегије 

развоја културе Републике Српске 2017–2022.  

Народни посланици су подржали предложени текст Стратегије и током дискусије 

изнијели неке примједбе које је Министарство просвјете и културе, приликом припреме 

приједлога, размотрило. 

‒ Једна од примједаба односила се на спроведену анализу постојећег стања у домену 

културног насљеђа, а као примјер је наведено неоправдано изостављање објеката 

културне баштине који су били под заштитом УНЕСКО-а. Међу наведеним 
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објектима су Ферхад-пашина џамија, Сахат кула и џамија Арнаудија у Бањој 

Луци, те Алаџа џамија у Фочи. Приједлог упућен Министарству просвјете и 

културе био је да се ови објекти уврсте у документ Стратегије развоја културе 

Републике Српске 2017–2022. као објекти који уживају заштиту УНЕСКО-а.  

С обзиром да наведени објекти, према званичним подацима, никада нису уживали 

заштиту УНЕСКО-а примједба није прихваћена.  

‒ У дијелу који се односи на културно-умјетничка друштва, изнесена је примједба 

да се у Стратегији није обратила довољна пажња на рад КУД-ова и организација 

које се баве културом Бошњака, Хрвата и осталих, те да није наведен назив 

ниједног КУД-а који баштини културу Бошњака и Хрвата.  

Примједба није прихваћена јер се у Стратегији  не наводе називи КУД-ова, нити се 

издвајају одређена друштва као добар примјер праксе. Чињеница је да Министарство 

просвјете и културе препознаје рад удружења и КУД-ова који његују културу и традицију 

бошњачких и хрватских народа, а то је евидентно самим текстом Стратегије, у којој се 

врло јасно наводи збирни, укупни број удружења регистрованих за обављање ове 

дјелатности, 142, чиме су обухваћена сва удружења са сједиштем у Републици, а не само 

она која баштине идентитет, традицију и насљеђе једног народа, у овом случају српског. 

Када је ријеч о осталим народима, како је и наведено у тексту, област се ослања на Закон 

о заштити права националних мањина, као и другим законским и подзаконским актима 

којима се уређује културно стваралаштво националних мањина у Републици Српској.  

‒ Министарство финансија Републике Српске је, након анализирања стратешких 

опредјељења у области културе, дало Мишљење на Нацрт стратегије развоја 

културе Републике Српске 2017–2022. које је садржало и одређене примједбе и 

сугестије. У дијелу који се односи на финансирање културе и економску 

оправданост, кроз наведено мишљење, сугерисано је да се не прецизира повећање 

издвајања за културу од 1,5% од укупног буџета Републике, на начин да се 

планира годишње увећање у износу од 0,2%, будући да су Документом оквирног 

буџета за период 2017–2019. године већ утврђене горње границе расхода, те се 

може десити да се стратешки план не може реализовати предложеном динамиком. 

Образлажући своју примједбу, Министарство финансија наводи да је у тексту 

неопходно навести констатацију да је потребно повећати укупна издвајања за 

област културе, те да ће се стратешки циљеви реализовати у складу са 

финансијским могућностима и одобреним средствима у години реализације.  

Сугестија Министарства финансија је усвојена тако што се Стратегијом до 2022. 

године предвиђа укупно повећање буџета за културу на минимално 1,5%, не наводећи 

колики износ увећања ће бити на годишњем нивоу.  

‒ У дијелу Стратегије „ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА КУЛТУРЕ У 

РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ“ унесено је ново поглавље које гласи: „4.9. Културне 

потребе публике у Републици Српској”. 

Наведено поглавље је произашло из потребе да се резултати „Истраживања и анализе 

културних потреба становника Републике Српске“ уврсте у документ Стратегије. 

Основне информације о истрживању, које је спроведено у периоду од марта до јуна ове 

године, као и његови најинтересантнији резултати приказани су у наведеном поглављу.  

У наведеном дијелу дошло је до помјерања нумерације, тако да је поглавље које се 

односило на економски аспект културе помјерено и сада је у поглављу „4.10 Финнсирање 

културе“.  
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VII ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ  

 ДОНОШЕЊА СТРАТЕГИЈЕ 

 

Да би спровођење ове стратегију било могуће, потребно је донијети одговарајуће 

законске и подзаконске прописе, те конкретне мјере и одлуке уз координацију свих 

других министарстава, институција и установа које кроз своје надлежности могу да утичу 

на развој културе и умјетности, као носиоци одређених активности. С друге стране, да би 

се одговорило на захтјеве дефинисане стратешким циљевима и на тај начин подигао 

квалитет културног система Републике, неопходно је повећати проценат издвајања из 

Буџета Републике Српске за културу, са 0,63% на минимално 1,5%, до 2022. године. 

Другачијим приступом није могуће постићи планиране промјене у култури и створити 

квалитетан ослонац за укупни друштвени развој. У наредних пет година (2017–2022), на 

основу извјештаја за сваку буџетску годину о резултатима спровођења Стратегије развоја 

културе, утврдиће се потребна укупна средства за реализацију програма предвиђених у 

Стратегији по години.  

 


