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КУЛТУРА 

Култура се односи на целокупно 

друштвено наслеђе неке групе 

људи, то јест на научене обрасце 

мишљења, осећања и деловања 

неке групе, заједнице или 

друштва, као и на изразе тих 

образаца у материјалним 

објектима.  
 



“Свако је дужан да чува природне реткости и научно, 

културно и историјско наслеђе, као добра од општег 

интереса, у складу са законом. 

Посебна одговорност за очување наслеђа је на Републици 

Србији, аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе.” 

 
 

 –Члан 48. Устава Републике Србије 
 



КУЛТУРНЕ СЛОБОДЕ 

Уметност која чини велики део културног наслеђа неке државе или 

народа требало  би да буде у потпуности независна од актуелне 

власти и цркве, јер она је чест начин да се искаже мишљење 

појединаца. 

,,Слобода говора је право да се говори слободно, и да се износе 

ставови без цензуре и страха од казне.” 

 Често се као синоним користи израз слобода изражавања, који 

треба да нагласи да се не ради само о слободи вербалног говора, 

него и сваког акта тражења, примања или преношења 

информација или идеја независно од медија који се користи. 
 

 



“Научно и уметничко стваралаштво је слободно.  

Ауторима научних и уметничких дела јемче се 

морална и материјална права, у складу са законом.  

Република Србија подстиче и помаже развој науке, 

културе и уметности.” 

 

 - Члан 73. Устава Републике Србије 
 



Свако од нас требало би да има право да, где год се налазио у свету, 

добије шансу настави да поштује своју културу и обичаје док год не 

угрожава туђа права на исто. 

 

  

Право на културу 



,,Припадници националних мањина имају право: на изражавање, 

чување, неговање, развијање и јавно изражавање националне, етничке, 

културне и верске посебности; на употребу својих симбола на јавним 
местима; на коришћење свог језика и писма; ...”   

 
  - члан 79. из Устава републике Србије 

 

,,Мерама у образовању, култури и јавном обавештавању, Република 

Србија подстиче разумевање, уважавање и поштовање разлика које 
постоје због посебности етничког, културног, језичког или верског 

идентитета њених грађана.” 
 

- члан 47. из Устава републике Србије 



ПОШТУЈМО РАЗЛИЧИТОСТИ! 

Летњи фестивал у Јапану Exit festival u Srbiji 



Одбојка на песку, Олимпијске игре у Риу 

Египат-Немачка 

ПОШТУЈМО РАЗЛИЧИТОСТИ! 



Хвала на пажњи ! 


