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Сажетак
У то ку 2009. го ди не На род на скуп шти на Ре пу бли ке 
Ср би је је ра ти фи ко ва ла Кон вен ци ју ОУН о за шти
ти и уна пре ђе њу ра зно ли ко сти кул тур них из ра за из 
2005. го ди не. При то ме су де фи ни са ни по јам, са др жи
на, ка рак те ри сти ке и уло га кул тур не ра зно ли ко сти, 
кул тур них са др жа ја, од но сно кул тур них из ра за, као и 
на че ла, ме ре и по сту пак при ме не кул тур не по ли ти ке 
сва ке по је ди не др жа ве, те осно ви ме ђу на род не са рад
ње у за шти ти, очу ва њу, обез бе ђе њу и про мо ци ји ра
зно ли ко сти кул тур них из ра за. На тај на чин је по ста
вље на оба ве за за на ше др жав не ор га не да до но ше њем 
од го ва ра ју ћих за кон ских про пи са што пре ин пле мен
ти ра ју ме ђу на род не стан дар де у овој обла сти у прав
ни и дру штве ни си стем Ре пу бли ке Ср би је. У ра ду се 
го во ри о зна ча ју ове Кон вен ци је, о ње ним по је ди ним 
ре ше њи ма, као и о си сте му ме ђу на род но прав не и уну
тра шњо прав не за шти те ра зно ли ко сти кул тур них из
ра за и мул ти кул ту рал но сти.
Кључ не ре чи: ме ђу на род на за јед ни ца, кон вен ци ја, ра
зно ли кост кул тур них из ра за, за шти та, очу ва ње, уна
пре ђе ње, ор га ни 

Tо ком 2009. го ди не Ре пу бли ка Ср би ја је ис пу ња ва ју ћи сво је ме-
ђу на род не оба ве зе  уни вер зал ног, гло бал ног ка рак те ра учи ни ла 

да љи ко рак у обла сти обез бе ђе ња ефи ка сне, ква ли тет не и за ко ни-
те за шти те и очу ва ња кул тур ног на сле ђа и кул тур не ра зно ли ко сти. 
На и ме, На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је је ра ти фи ко ва ла  
Кон вен ци ју ОУН о за шти ти и уна пре ђе њу ра зно ли ко сти кул тур-
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них из ра за ко ју је усво ји ла Ге не рал на кон ферeнција UNE SCO1) у 
Па ри зу ок то бра 2005. го ди не на свом три де сет тре ћем за се да њу2). 

Про кла мо ва ни ци ље ви ове Кон вен ци је са уни вер зал ним зна-
че њем и при ме ном је су сле де ћи : 1) да се за шти ти и уна пре ди ра-
зно ли кост кул тур них из ра за, 2) да се ство ре усло ве за на пре дак и 
сло бод ну ин тер ак ци ју кул ту ра на уза јам но ко ри стан на чин, 3) да се 
под стак не ди ја лог ме ђу кул ту ра ма ра ди обез бе ђи ва ња ин тен зив ни-
је и урав но те же ни је кул тур не раз ме не у све ту у при лог по што ва ња 
ме ђу кул ту ра ма и кул ту ре ми ра, 4) да се не гу је ин тер кул ту рал ност 
ра ди раз во ја кул тур не ин тер ак ци је у ду ху из град ње мо сто ва ме ђу 
на ро ди ма, 5) да се уна пре ди  по што ва ње ра зно ли ко сти кул тур них 
из ра за и ши ре ње све сти о ње ној вред но сти на ло кал ном, др жав-
ном и ме ђу на род ном ни воу, 6) да се по твр ди ва жност по ве за но сти 
кул ту ре и раз во ја у свим зе мља ма, на ро чи то у зе мља ма у раз во ју, 
и да се охра бре на по ре пред у зе ти на др жав ном и ме ђу на род ном 
пла ну ра ди пре по зна ва ња истин ске вред но сти те по ве за но сти, 7) 
да се ода при зна ње по себ ној уло зи кул тур них де лат но сти, до ба ра 
и услу га као но си о ци ма иден ти те та, вред но сти и сми сла, 8) да се 
из но ва по твр ди су ве ре но пра во др жа ва да се при др жа ва ју, усва ја ју 
и спро во де по ли ти ке и ме ре ко је сма тра ју при клад ним за за шти ту и 
про мо ци ју ра зно ли ко сти кул тур них из ра за на сво јим те ри то ри ја ма 
и 10) да се оја ча ме ђу на род на са рад ња и со ли дар ност у ду ху парт-
нер ства, на ро чи то ра ди уве ћа ња спо соб но сти зе ма ља у раз во ју у 
по гле ду за шти те и про мо ви са ња ра зно ли ко сти кул тур них из ра за3).

На овај на чин у осно ви за шти те, обез бе ђе ња и уна пре ђе ња ра-
зно ли ко сти кул тур них из ра за и мул ти кул ту рал но сти уоп ште по твр-
ђу је се став да је кул тур на ра зно ли кост свој стве на чо ве чан ству4), те 
да ње гов спе ци фи чан ква ли тет пред ста вља упра во кул тур на ра зно-
ли кост ко ја об ли ку је за јед нич ко кул тур но на сле ђе чо ве чан ства ко је 
тре ба не го ва ти и чу ва ти за до бро бит свих.  То дру гим ре чи ма зна чи 
да кул тур на ра зно ли кост пред ста вља со лид ну осно ву на ко јој се 
ства ра бо гат и ра зно вр стан свет, чи ме се по ве ћа ва ју мо гућ но сти 
из бо ра и не гу ју људ ске спо соб но сти и вред но сти што у крај њој 

1) О ор га ни за ци ји и де ло ва њу UNE SCO-a ви ше : З. Па вло вић, Ме ђу на род не не вла ди не 
ор га ни за ци је и UNE SCO, Срем ски Кар лов ци, 1993. ; И.Ја нев, Од но си Ју го сла ви је са 
UNE SCO-ом, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град,, 2010.

2)  Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је – Ме ђу на род ни уго во ри бр.  42/2009.
3)  С. Но вић, UNE SCO кон вен ци је из обла сти кул ту ре, Бе сје да, Ба ња Лу ка, 2010. 
4)  Г.Гре тић, Фи ло зо фи ја и иде ја Евро пе, На кла да Бре за, За греб, 2008, стр. 45-59.
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ли ни ји пред ста вља глав ни по кре тач одр жи вог раз во ја за јед ни ца, 
на ро да и на ци ја. 

С дру ге стра не кул тур на ра зно ли кост5), ко ја до жи вља ва про-
цват  упра во да нас, на кра ју 20. ве ка у окви ри ма де мо кра ти је, то ле-
ран ци је, со ци јал не прав де и уза јам ног по што ва ња ме ђу на ро ди ма и 
раз ли чи тим кул ту ра ма по ста је  нео п хо дан услов за ус по ста ву ми ра 
и без бед но сти на ло кал ном, др жав ном и ме ђу на род ном ни воу. То 
та ко ђе   ука зу је на зна чај кул тур не ра зно ли ко сти за пу но оства ре ње 
људ ских пра ва и основ них сло бо да про кла мо ва них у Уни вер зал ној 
де кла ра ци ји о људ ским пра ви ма из 1948. го ди не, од но сно у Европ-
ској кон вен ци ји о за шти ти људ ских пра ва и основ них сло бо да из 
1950. го ди не, али и  дру гим уни вер зал но при зна тим до ку мен ти ма 
(од стра не ОУН) или ак ти ма ре ги о нал ног ка рак те ра (у пр вом ре ду 
у окви ру Са ве та Евро пе). На тај на чин се на гла ша ва по тре ба укљу-
чи ва ња кул ту ре као стра те шког еле мен та у др жав не и ме ђу на род не 
раз вој не по ли ти ке, као и у ме ђу на род ну са рад њу у обла сти раз во ја, 
узи ма ју ћи у об зир и Ми ле ни јум ску де кла ра ци ју Ује ди ње них на ци-
ја из 2000. го ди не са по себ ним на гла ском на сма ње ње си ро ма штва. 

По се бан зна чај кул ту ре да нас на по чет ку тре ћег ми ле ни ју ма 
се огле да и у чи ње ни ци да кул ту ра све ви ше по при ма раз ли чи те 
об ли ке у вре ме ну и про сто ру. Та ра зно ли кост кул ту ре и кул тур них 
из ра за по ста је оте ло тво ре на у је дин стве но сти и мно штву иден ти-
те та и кул тур них из ра за дру шта ва, за јед ни ца, на ро да и на ци ја ко ји 
са чи ња ва ју чо ве чан ство. У та ко схва ће ној уло зи кул ту ре  по себ но 
је на гла ше на ва жност тра ди ци о нал них зна ња као из во ра не ма те ри-
јал ног и ма те ри јал ног бо гат ства, а на ро чи то си сте ма зна ња аутох-
то них на ро да и њи хо вог по зи тив ног до при но са одр жи вом раз во ју, 
као и по тре бу за њи хо вом аде кват ном за шти том и уна пре ђе њем. 
Сто га је упра во у ци љу да се пре по зна по тре ба да се пре ду зме ши-
ро ка ле пе за раз ли чи тих ме ра за шти те ра зно ли ко сти кул тур них из-
ра за, укљу чу ју ћи њи хо ве са др жа је, на ро чи то у окол но сти ма где 
пре ти мо гућ ност да они не ста ну или озбиљ но осла бе и до не та  
Кон вен ци ја ОУН о за шти ти и уна пре ђе њу ра зно ли ко сти кул тур-
них из ра за 2005. го ди не6). 

Ти ме је ста вљен ак це нат на ва жност кул ту ре за дру штве ну ко-
хе зи ју уоп ште, а по себ но њен по тен ци јал за уна пре ђе ње по ло жа ја 
и уло ге же на у дру штву што се мо же обез бе ди ти на сле де ћи на чин 

5)  World He ri ta ge : Chal len ges for the Mil le ni um, UNE SCO, Pa ris, 2007, str. 13-27.
6)  W.E. Wil li ams, Ac ross the fron ti ers : a story of UNE SCO, Lon don, 1948, str. 32-38. 
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: 1) све шћу да се кул тур на ра зно ли кост учвр шћу је сло бод ним про-
то ком иде ја и да се обо га ћу је стал ном раз ме ном и ин тер ак ци јом 
ме ђу кул ту ра ма, 2) по твр дом да сло бо да ми шље ња, из ра жа ва ња и 
ин фор ми са ња, као и ра зно ли кост ме ди ја, омо гу ћа ва ју про цват кул-
тур них из ра за у окви ру дру шта ва, 3) пре по зна ва њем да ра зно ли-
кост кул тур них из ра за ко ји  укљу чу ју и тра ди ци о нал не кул тур не 
из ра зе пред ста вља зна ча јан фак тор ко ји до зво ља ва по је дин ци ма и 
на ро ди ма да из ра зе и по де ле са дру ги ма сво је иде је и вред но сти, 4) 
под се ћа њем да је је зич ка ра зно ли кост те ме љан чи ни лац кул тур не 
ра зно ли ко сти, и ре а фир ма ци јом кључ не уло ге обра зо ва ња у за шти-
ти и уна пре ђе њу кул тур них из ра за, 5) узи ма њем у об зир ва жно сти 
ви тал но сти кул ту ра, по себ но за осо бе ко је при па да ју ма њи на ма и 
аутох то ним на ро ди ма, ко ја се ма ни фе сту је у њи хо вој сло бо ди ства-
ра ња, ди фу зи ји и ди стри бу ци ји тра ди ци о нал них кул тур них из ра за, 
као и та кав на чин при сту па ко ји би фа во ри зо вао њи хов соп стве-
ни раз вој, 6) на гла ша ва њем  ви тал не уло ге кул тур не ин тер ак ци-
је и ства ра ла штва, ко је пот кре пљу ју и об на вља ју кул тур не из ра зе, 
и ја ча ју уло гу оних ко ји ра де на раз во ју кул ту ре у свр ху оп штег 
дру штве ног на прет ка, 7) пре по зна ва њем ва жно сти пра ва на ин те-
лек ту ал ну сво ји ну ра ди по др шке они ма ко ји уче ству ју у кул тур-
ном ства ра ла штву и 8) уве ре њем да кул тур не ак тив но сти, до бра и 
услу ге има ју дво стру ку при ро ду, ка ко еко ном ску та ко и кул тур ну, 
по што су но си о ци иден ти те та, вред но сти и зна че ња, и да се не сме-
ју тре ти ра ти као да има ју је ди но ко мер ци јал ну вред ност.

Ме ђу на род на за јед ни ца је одав но уочи ла да про це си гло ба ли за-
ци је, олак ша ни бр зим раз во јем ин фор ма ци о них и ко му ни ка ци о них 
тех но ло ги ја, ства ра ју по вољ не усло ве за раз ви је ни ју ин тер ак ци ју 
ме ђу раз ли чи тим кул ту ра ма и раз ли чи тим на ро ди ма, од но сно ге о-
граф ским под руч ји ма. Све то да нас пред ста вља иза зов за кул тур ну 
ра зно ли кост7), на ро чи то у по гле ду опа сно сти ства ра ња не рав но те-
же из ме ђу бо га тих и си ро ма шних зе ма ља. Бу ду ћи да је UNE SCO-у 
као уни вер зал ној ме ђу на род ној ор га ни за ци ји у обла сти обра зо ва-
ња, на у ке и кул ту ре у окви ру и под окри љем Ор га ни за ци је ује ди-
ње них на ци ја8)  до де љен по се бан ман дат да оси гу ра по што ва ње 
ра зно ли ко сти кул ту ра и пре по ру чи та кве ме ђу на род не спо ра зу ме 
ка кви би мо гли би ти нео п ход ни за уна пре ђе ње сло бод ног про то-

7) А. Di etz, „Зна че ње мо рал них пра ва за кул тур ну ба шти ну и ра зно ли кост“, Збор ник Хр
ват ског дру штва за аутор ско пра во, За греб, бр. 9/2008, стр. 71-81.

8) Ј. Бо жо вић, Нор ма тив ни до ку мен ти UNE SCOа, За вод за кул ту ру, Са ра је во, 1991, стр. 
45-58.
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ка иде ја пу тем ре чи и сли ке, то је под ње ним по кро ви тељ ством 
у окви ру си сте ма ме ђу на род них ин стру ме на та ко ји се од но се на 
кул тур ну ра зно ли кост и на оства ри ва ње људ ских пра ва, а на ро чи-
то на Уни вер зал ну де кла ра ци ју о кул тур ној раз ли чи то сти из 2001. 
го ди не и до не та Кон вен ци ја о за шти ти и уна пре ђе њу ра зно ли ко сти 
кул тур них из ра за ко ју је Ре пу бли ка Ср би ја при хва ти ла 2009. го ди-
не ра ти фи ку ју ћи ње не од ред бе у на ци о нал ном пар ла мен ту. Ти ме је 
и на ша др жа ва пре у зе ла оба ве зу да од ред бе овог ме ђу на род ног до-
ку мен та ин пле мен ти ра у на ци о нал ном за ко но дав ству омо гу ћу ју ћи 
кул тур ној ра зно ли ко сти ње го во пу но по што ва ње и за шти ту не са-
мо пу тем прав них ака та (про пи са), већ и у сва ко днев ним жи вот ним 
си ту а ци ја ма на ши рем пла ну. 

НА ЧЕ ЛА ПО ЛИ ТИ КЕ ЗА ШТИ ТЕ  
КУЛ ТУР НЕ РА ЗНО ЛИ КО СТИ

Кон вен ци јом ОУН о о за шти ти и уна пре ђе њу ра зно ли ко сти 
кул тур них из ра за ко ју је усво ји ла Ге не рал на кон ферeнција ОУН – 
UNE SCO у Па ри зу још ок то бра 2005. го ди не утвр ђе на су основ на 
на че ла (или ру ко вод ни прин ци пи) на ко ји ма се мо ра за сни ва ти си-
стем за шти те, обез бе ђе ња и уна пре ђе ња ра зно ли ко сти кул тур них 
из ра за9), ка ко у ме ђу на род ним и ре ги о нал ним окви ри ма, та ко и у 
окви ру сва ке по је ди не др жа ве, као пот пи сни це ове Кон вен ци је. То 
зна чи да се по ли ти ка и ме ре ко је усва ја ју по је ди не др жа ве - стра не 
пот пи сни це Кон вен ци је, а ко је се од но се на за шти ту и про мо ци ју 
ра зно ли ко сти кул тур них из ра за мо ра ју за сни ва ти на сле де ћим на-
че ли ма као што су10) : 

1)  на че ло по што ва ња људ ских пра ва и основ них сло бо да - 
кул тур на ра зно ли кост мо же би ти за шти ће на и уна пре ђе на са мо 
уко ли ко су за га ран то ва на људ ска пра ва и основ не сло бо де, као што 
су сло бо да из ра жа ва ња, ин фор ми са ња и раз ме не ин фор ма ци ја, као 
и мо гућ ност да по је дин ци би ра ју од го ва ра ју ће кул тур не из ра зе11). 
Ни ко се не мо же по зи ва ти на од ред бе ове Кон вен ци је да би кр шио 
или огра ни ча вао људ ска пра ва и основ не сло бо де од ре ђе не у Уни-

9) М. Ру бић, „Ин те гри ра на за шти та кул тур ног на сли је ђа“, Хр ват ска прав на ре ви ја, За-
греб, бр. 1/2010, стр. 88-91.

10) F. Fran ci o ni, F. Len ze ri ni, The 1972. World he ri ta ge con ven tion : a com men tary, Ox ford, 
2008.

11) И. Гли ха, „За шти та аутор ског пра ва и кул тур не ба шти не – ускла ђе ност до ма ћег за ко но-
дав ства са еуроп ским“, Ин фор ма тор, За греб, бр. 56/2008, стр. 1-20.
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вер зал ној де кла ра ци ји о људ ским пра ви ма или за га ран то ва не ме-
ђу на род ним пра вом,

2) на че ло су ве ре ни те та – у скла ду са По ве љом Ује ди ње них 
на ци ја и прин ци пи ма ме ђу на род ног пра ва, др жа ве има ју су ве ре но 
пра во да усва ја ју ме ре и по ли ти ку за за шти ту и уна пре ђе ње ра зно-
ли ко сти кул тур них из ра за на сво јој те ри то ри ји,

3) на че ло јед на ког до сто јан ства и по што ва ња свих кул ту ра - 
за шти та и уна пре ђе ње ра зно ли ко сти кул тур них из ра за прет по ста-
вља јупри зна ва ње јед на ког до сто јан ства и по што ва ња свих кул ту-
ра, укљу чу ју ћи и оне ко је при па да ју ма њи на ма и аутох то ним на-
ро ди ма,

4) на че ло ме ђу на род не со ли дар но сти и са рад ње - ме ђу на род на 
са рад ња и со ли дар ност тре ба да бу ду усме ре не напру жа ње мо-
гућ но сти свим зе мља ма, а по себ но зе мља ма у раз во ју, да ства ра ју 
ија ча ју сво ја сред ства кул тур ног из ра за, укљу чу ју ћи ту и њи хо ве 
кул тур не ин ду стри је, би ло да су у за чет ку или су већ утемељенe, на 
ло кал ном, на ци о нал ном и ме ђу на род ном ни воу,

5) на че ло ком пле мен тар но сти еко ном ских и кул тур них аспе-
ка та раз во ја - бу ду ћи да је кул ту ра је дан од основ них по кре та ча 
раз во ја, кул тур ни аспек ти  раз во ја јед на ко су ва жни ко ли ко и еко-
ном ски, у ко ји ма по је дин ци и на ро ди има ју основ но пра во да уче-
ству ју и ужи ва ју,

6) на че ло одр жи вог раз во ја - кул тур на ра зно ли кост је ве ли ко 
бо гат ство за по је дин це и дру штва. За шти та, про мо ци ја и одр жа ва-
ње кул тур не раз ли чи то сти су штин ски су услов одр жи вог раз во ја у 
ко рист са да шњих и бу ду ћих ге не ра ци ја,

7) на че ло рав но прав ног при сту па зна чи да рав но ме ран при-
ступ бо га том и ра зно ли ком ни зу кул тур них из ра за из це лог све та 
и при ступ кул ту ра сред стви ма из ра жа ва ња и ди фу зи ји, чи не ва жне 
еле мен те у вред но ва њу кул тур не ра зно ли ко сти и под сти ца њу на 
ме ђу соб но раз у ме ва ње и

8) на че ло отво ре но сти и рав но те же зна чи да др жа ве ка да усва-
ја ју ме ре ка ко би по мо гле ра зно ли кост кул тур них из ра за, тре ба да 
на сто је да, на од го ва ра ју ћи на чин, уна пре де отво ре ност пре ма дру-
гим кул ту ра ма све та и да оси гу ра ју да ове ме ре бу ду усме ре не на 
ци ље ве по ста вље не овом Кон вен ци јом.
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МЕ РЕ КУЛ ТУР НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ И МУЛ ТИ КУЛ ТУ РАЛ НОСТ

Од ред бе Кон вен ци је ОУН о за шти ти и уна пре ђе њу ра зно ли ко-
сти кул тур них из ра за  утвр ђу ју си стем ме ра и ак тив но сти ко је су 
ду жни да при ме њу ју над ле жни др жав ни ор га ни у сва кој по је ди ној 
др жа ви, од но сно ме ре и рад ње ко је се пред у зи ма ју у окви ру раз ли-
чи тих об ли ка и ви до ва ме ђу на род не и ре ги о нал не са рад ње и по мо-
ћи из ме ђу по је ди них др жа ва12). Кул тур на по ли ти ка и ме ре под ра зу-
ме ва ју скуп по ли ти ка и ме ра ко је су у ве зи с кул ту ром, би ло на ло-
кал ном, на ци о нал ном, ре ги о нал ном или ме ђу на род ном ни воу, ко је 
су усред сре ђе не на кул ту ру као та кву или им је на ме на да ути чу 
на кул тур не из ра зе по је ди на ца, гру па или дру шта ва, укљу чу ју ћи 
ства ра ње, про дук ци ју, ди стри бу ци ју, ди фу зи ју и при ступ кул тур-
ним де лат но сти ма, до бри ма и услу га ма. Све то тре ба да омо гу ћи 
усло ве и нео п ход не прет по став ке за ин тер кул ту рал ност. Ин тер кул-
ту рал ност се та ко од но си на по сто ја ње и рав но прав ну ин тер ак ци ју 
раз ли чи тих кул ту ра, као и на мо гућ ност ства ра ња за јед нич ких, али 
не је дин стве них  кул тур них из ра за, кроз ди ја лог и уза јам но по што-
ва ње13). 

Те раз ли чи те ме ре, за пра во, ре а ли зу ју утвр ђе ни си стем и по-
ли ти ку ко је се од но се на за шти ту и про мо ци ју ра зно ли ко сти кул-
тур них из ра за. При то ме се кул тур на ра зно ли кост14) од ре ђу је као 
мно штво на чи на на ко је кул ту ре гру па и дру штва на ла зе свој из раз. 
Ови из ра зи се пре но се уну тар и из ме ђу гру па и дру шта ва. Кул-
тур на ра зно ли кост се та ко ма ни фе сту је не са мо кроз раз ли чи те на-
чи не ко ји ма се кул тур но на сле ђе чо ве чан ства из ра жа ва, уве ћа ва и 
пре но си као ра зно ли кост кул тур них из ра за, већ и кроз раз ли чи те 
на чи не умет нич ког ства ра ла штва, про дук ци је, ди фу зи је и ди стри-
бу ци је и ужи ва ња у кул тур ним из ра зи ма, без об зи ра на ко ри шће на 
сред ства и тех но ло ги је15).  

12) С. Цвет нић, „Из ме ђу за ви чај ног и еуроп ског иден ти те та“, Хр ват ска ре ви ја, За греб, бр. 
2/2009, стр. 4-18.

13) М. Fi scor, „UNE SCO кон вен ци ја о за шти ти и про ми ца њу ра зно ли ко сти кул тур них из-
ри ча ја“, Збор ник Хр ват ског дру штва за аутор ско пра во, За греб, бр. 9/2008, стр. 37-46.

14) И. Ци фрић, „Ра зно ли кост кул ту ра као ври јед ност“, Со ци јал на еко ло ги ја, За греб, бр. 
2-3/2007, стр. 185-204.

15) В. Ка ту на рић, „Кул тур ни пут одр жи вог раз вит ка“, Збор ник ра до ва, Гло ба ли за ци ја и 
ње не ре флек си је у Хр ват ској, За греб, 2001, стр. 253-271.
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У ве зи са кул тур ном ра зно ли ко шћу су и ‘’кул тур ни са др жа-
ји’’ и ‘’кул тур ни из ра зи’’16). Кул тур ни са др жај се, на и ме, од но си на 
сим бо лич но зна че ње, умет нич ку ди мен зи ју и кул тур не вред но сти 
ко је про из ла зе из или из ра жа ва ју кул тур не иден ти те те, док се као 
кул тур ни из раз сма тра јуони из ра зи ко ји су ре зул тат кре а тив но-
сти по је ди на ца, гру па и дру шта ва и ко ји има ју  кул тур ни са др жај. 
Оства ре њу кул тур них са др жа ја, од но сно кул тур них из ра за до при-
но се кул тур не де лат но сти, до бра и услу ге. Они об у хва та ју раз ли-
чи те де лат но сти, до бра и услу ге ко је, он да ка да се сма тра да има ју 
од ре ђе ни ква ли тет, упо тре бу или свр ху, са др же или пре но се кул-
тур не из ра зе, без об зи ра на ко мер ци јал ну вред ност ко ју мо гу да 
има ју. Кул тур не де лат но сти мо гу да бу ду са ме по се би циљ, или 
мо гу да  до при но се про дук ци ји кул тур них до ба ра и услу га. На су-
прот њи ма се на ла зе кул тур не ин ду стри је. То су та кве ин ду стри је 
ко је про из во де и ди стри бу и ра ју кул тур на до бра и услу ге. 

КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ КУЛ ТУР НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ 

У ци љу обез бе ђе ња усло ва за ефи ка сну, ква ли тет ну и за ко ни ту 
за шти ту,  очу ва ње, обез бе ђе ње, уна пре ђе ње и про мо ци ју ра зно ли-
ко сти кул тур них из ра за и мул ти кул ту рал но сти, све по је ди не др жа-
ве на ба зи при хва ће них ме ђу на род них стан дар да усво је них у 
окви ру и под окри љем UNE SCO-a  утвр ђу ју си стем ме ра у окви ру 
кул тур не по ли ти ке др жа ве. Та ква кул тур на по ли ти ка под ра зу ме-
ва скуп  по ли ти ка и ме ра ко је су у ве зи с кул ту ром, би ло на ло-
кал ном, на ци о нал ном, ре ги о нал ном или ме ђу на род ном ни воу, ко је 
су усред сре ђе не на кул ту ру као та кву или им је на ме на да ути чу 
на кул тур не из ра зе по је ди на ца, гру па или дру шта ва, укљу чу ју ћи 
ства ра ње, про дук ци ју, ди стри бу ци ју, ди фу зи ју и при ступ кул тур-
ним де лат но сти ма, до бри ма и услу га ма17).  

На и ме, сва ка по је ди на др жа ва, па та ко и на ша по чев од 2009. 
го ди не ка да је ра ти фи ко ва ла ову Кон вен ци ју ОУН, је пре у зе ла оба-
ве зу да у скла ду с По ве љом Ује ди ње них на ци ја, на че ли ма ме ђу на-
род ног пра ва и уни вер зал но при зна тим ин стру мен ти ма из обла сти 
људ ских пра ва : 1) по твр ди сво је су ве ре но пра во да фор му ли ше 
и спро во ди сво ју кул тур ну по ли ти ку, 2) усво ји ме ре за за шти ту и 
уна пре ђе ње ра зно ли ко сти кул тур них из ра за и 3) оја ча ме ђу на род-

16) Ви ше : В. Вуј чић, Кул ту ра и по ли ти ка, По ли тич ка кул ту ра, За греб, 2008. 
17) Ви ше :  Ј. Ча чић Кум прес, Кул ту ра, ет нич ност, иден ти тет, Је лен ски-Турк, За греб, 

1999. 
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ну са рад њу ра ди оства ре ња ци ље ва ове кон вен ци је.  То зна чи да 
ка да др жа ва као стра на пот пи сни ца спро во ди кул тур ну по ли ти ку18) 
и ме ре за за шти ту и уна пре ђе ње ра зно ли ко сти кул тур них из ра за на 
сво јој те ри то ри ји, ње на по ли ти ка и ме ре мо ра ју би ти у скла ду са 
од ред ба ма ове кон вен ци је. У окви ру сво јих кул тур них по ли ти ка и 
ме ра и узи ма ју ћи у об зир соп стве не по тре бе и спе ци фич не окол но-
сти, сва ка др жа ва мо же да усво ји и по се бан, спе ци фи чан скуп (си-
стем) ме ра ко је су на ме ње не за шти ти и уна пре ђе њу ра зно ли ко сти 
кул тур них из ра за на сво јој те ри то ри ји19). 

Си стем ме ра у окви ру кул тур не по ли ти ке др жа ве20) у на ци о-
нал ним окви ри ма об у хва те сле де ће ме ре : 

1) ре гу ла тор не ме ре чи ји је циљ за шти та и уна пре ђе ње ра зно-
ли ко сти кул тур них из ра за, 

2) ме ре ко је, на при кла дан на чин, пру жа ју мо гућ ност до ма ћим 
кул тур ним де лат но сти ма, до бри ма и услу га ма, на др жав ној те ри-
то ри ји за ства ра ње, про дук ци ју, ди фу зи ју, ди стри бу ци ју и ужи ва ње 
у њи ма,  

3) ме ре чи ји је циљ да обез бе де eфек тиван при ступ сред стви ма 
про дук ци је, ди фу зи је и ди стри бу ци је кул тур них де лат но сти, до ба-
ра и услу га не за ви сним до ма ћим кул тур ним ин ду стри ја ма и ак тив-
но сти ма ци вил ног дру штва, 

4) ме ре чи ји је циљ обез бе ђи ва ње јав ног фи нан си ра ња, 
5) ме ре чи ји је циљ да под стак ну не про фит не ор га ни за ци је, 

јав не и при ват не ин сти ту ци је, умет ни ке и при пад ни ке дру гих про-
фе си ја на по љу кул ту ре, да раз ви ја ју и уна пре ђу ју сло бод ну раз ме-
ну и про ток иде ја и кул тур них из ра за, као и кул тур них де лат но сти, 
до ба ра и услу га, и да сти му ли шу ства ра лач ки и пред у зет нич ки дух 
у сво јим ак тив но сти ма, 

6) ме ре чи ји је циљ да ус по ста ве и по др же, на при кла дан на-
чин, ин сти ту ци је од јав ног зна ча ја, 

7) ме ре чи ји је циљ да под стак ну и по др же умет ни ке, као и све 
уче сни ке у про це су  ства ра ња кул тур них из ра за и 

8) ме ре чи ји је циљ да под сти чу ра зно ли кост ме ди ја, укљу чу-
ју ћи ту и ра зно ли кост уну тар јав ног ра ди о ди фу зног сер ви са.

18) М. Ку коч, „Фи ло зо фи ја и кул тур ни плу ра ли зам у до ба гло ба ли за ци је“, Фи ло зоф ска ис
тра жи ва ња, За греб, бр. 1/2006, стр. 13-22.

19) Т. Гре ди чак, „Кул тур на ба шти на и го спо дар ски раз ви так Ре пу бли ке Хр ват ске“, Еко ном
ски пре глед, За греб, бр. 3-4/2009, стр. 196-208.

20) G. Toh me, Cul tu ral de ve lop ment and en vi ron ment, UNE SCO, Pa ris, 1992, str. 65-78.
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У окви ру ме ра кул тур не по ли ти ке, сва ка др жа ва је у оба ве зи 
да утвр ди си стем по себ них ме ра за уна пре ђе ње кул тур них из ра за. 
Ти ме, за пра во, сва ка др жа ва пре у зи ма оба ве зу да уло жи на по ре да 
на сво јој те ри то ри ји ство ри окру же ње ко је под сти че по је дин це и 
дру штве не гру пе : 1) на ства ра ње, про дук ци ју, ди фу зи ју и ди стри-
бу ци ју, те да има ју при ступ соп стве ним кул тур ним из ра зи ма, по-
све ћу ју ћи ду жну па жњу по себ ним окол но сти ма и по тре ба ма же на 
и раз ли чи тих дру штве них гру па, укљу чу ју ћи ту и осо бе ко је при-
па да ју ма њи на ма, као и аутох то не на ро де и 2) да има ју при ступ 
ра зно ли ким кул тур ним из ра зи ма са сво је те ри то ри је, као и са те ри-
то ри ја дру гих зе ма ља. У ве зи са овим је и оба ве за др жа ве да пре ду-
зме ме ре ко ји ма је циљ да пре по зна ва жност до при но са умет ни ка 
и свих оних ко ји су укљу че ни у ства ра лач ке про це се, кул тур них 
за јед ни ца и ор га ни за ци ја ко је по др жа ва ју њи хов рад, као и њи хо ву 
кључ ну уло гу у не го ва њу ра зно ли ко сти кул тур них из ра за.

Ме ре за за шти ту кул тур них из ра за пред ста вља ју по се бан си-
стем ме ра у окви ру кул тур не по ли ти ке сва ке др жа ве21). На и ме, др-
жа ве су оба ве зне  да утвр де по сто ја ње по себ них си ту а ци ја у ко ји ма 
су кул тур ни из ра зи на ње ној те ри то ри ји из ло же ни ри зи ку од не ста-
ја ња, од но сно ка да су озбиљ но угро же ни или их је из не ког дру гог 
раз ло га по треб но хит но обез бе ди ти и да обез бе ди ефи ка сне ме ре 
за за шти ту и очу ва ње та квих кул тур них из ра за. Да би се обез бе ди-
ла при ме на ова квих ме ра, на ме ђу на род ном ни воу је ус по ста вљен 
ефи ка сан ме ха ни зам кон тро ле у утвр ђи ва њу и при ме ни ових ме ра 
од стра не по је ди них др жа ва. Та ко су др жа ве у оба ве зи  да под но се 
из ве штај Ме ђу вла ди ном ко ми те ту о свим ме ра ма ко је су пред у зе ле 
на сво јој те ри то ри ји ка ко би се за до во љи ла хит ност си ту а ци је. У 
сва ком слу ча ју овај Ко ми тет мо же да на осно ву до би је них ин фор-
ма ци ја пред ло жи и при ме ну од го ва ра ју ћих пре по ру ка.

Ефи ка сно сти и ква ли тет ној при ме ни кул тур не по ли ти ке22) 
тре ба да до при не се и ус по ста вљен си стем раз ме не ин фор ма ци ја 
и тран спа рент ност. Та ко су др жа ве (као стра не пот пи сни це Кон-
вен ци је ОУН о за шти ти и уна пре ђе њу ра зно ли ко сти кул тур них 
из ра за) оба ве зне да : 1) сва ке че ти ри го ди не, у сво јим из ве шта ји-
ма ме ђу на род ној ор га ни за ци ји – UNE SCO-у пру жа од го ва ра ју ће 
ин фор ма ци је о пред у зе тим ме ра ма зa за шти ту и уна пре ђе ње ра-

21) Ви ше: U.H. Me in hof, A. Tri an dafylli dou, Тран скул ту рал на Евро па – увод у кул тур ну по
ли ти ку у Евро пи ко ја се ме ња, Clio, Бе о град, 2008. 

22) B. Hof fman, Art and cul tu re he ri ta ge : law, po licy and prac ti ce, Cam brid ge, 2006, str.87-97.
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зно ли ко сти кул тур них из ра за, ка ко на сво јој те ри то ри ји, та ко и на 
ме ђу на род ном ни воу, 2) од ре де кон такт тач ку  за раз ме ну ин фор-
ма ци ја ко је се од но се на при ме ну ове Кон вен ци је и 3) за јед но де ле 
и раз ме њу ју ин фор ма ци је ко је се од но се на за шти ту и уна пре ђе ње 
ра зно ли ко сти кул тур них из ра за.

Истом ци љу и ре зул та ти ма тре ба да до при не се и оба ве за  др-
жа ве да ра ди на обра зо ва њу и по ди за њу све сти код јав но сти. Сто га 
су др жа ве оба ве за не да : 1) под сти чу и уна пре ђу ју раз у ме ва ње о 
зна ча ју за шти те и уна пре ђе ња ра зно ли ко сти кул тур них из ра за, на-
ро чи то пу тем про гра ма обра зо ва ња и по ди за ња све сти јав но сти, 2) 
са ра ђу ју са дру гим др жа ва ма, ме ђу на род ним и ре ги о нал ним ор га-
ни за ци ја ма и 3) на сто је да под стак ну ства ра ла штво и оја ча ју про-
из вод не ка па ци те те уста но вља ва њем про гра ма обра зо ва ња, обу кe 
и разменe у обла сти кул тур них ин ду стри ја. Ове ме ре тре ба да бу ду 
спро ве де не на на чин ко ји не ма не га ти ван ути цај на тра ди ци о нал не 
об ли ке ства ра ња. У сва ком слу ча ју у оства ри ва њу на ве де них ме-
ра и ак тив но сти, др жа ве су у ве ли кој ме ри осло ње не и на де ло ва-
ње ци вил ног дру штва (не вла ди ног сек то ра). За то др жа ве при зна ју 
кључ ну уло гу ци вил ног дру штва у за шти ти и уна пре ђе њу ра зно ли-
ко сти кул тур них из ра за, те под сти чу раз ли чи тим ме ра ма ак тив но 
уче шће ци вил ног дру штва у сво јим на по ри ма на ус по ста вља њу, 
за шти ти, очу ва њу и про мо ци ји кул тур не ра зно ли ко сти и про мо ци-
ји мул ти кул ту рал но сти.

Од по себ ног зна ча ја је за сва ку др жа ву, као и уоп ште за људ ску 
ци ви ли за ци ју про цес укљу чи ва ња кул ту ре у одр жи ви раз вој23). На-
и ме, др жа ве су пре у зе ле оба ве зу да укљу че кул ту ру у сво ју раз вој-
ну по ли ти ку на свим ни во и ма у ци љу ства ра ња по год них усло ва за 
одр жи ви раз вој, и да у скло пу то га, не гу ју раз ли чи те аспек те ко ји 
су ве за ни за за шти ту, очу ва ње, уна пре ђе ње и про мо ци ју  ра зно ли-
ко сти кул тур них из ра за. У том ци љу се оне оба ве зу ју да по др же са-
рад њу у ци љу одр жи вог раз во ја и сма ње ња си ро ма штва, по себ но у 
од но су на спе ци фич не по тре бе зе ма ља у раз во ју, у ци љу раз ви ја ња 
ди на мич ног кул тур ног сек то ра, из ме ђу оста лог, и сле де ћим сред-
стви ма : 

1) ја ча њем кул тур них ин ду стри ја у зе мља ма у раз во ју пу тем 
: а) ства ра ња и ја ча ња ка па ци те та кул тур не про дук ци је и ди стри-
бу ци је у зе мља ма у раз во ју, б) олак ша ва ња ши рег при сту па свет-

23) Vi še: H. Bo we, M. Kylie, Com mu ni ca tion ac ross cul tu res : mu tual un der stan ding in a glo bal 
world, Cam brid ge, 2007. 
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ском тр жи шту и ме ђу на род ним ди стри бу ци о ним мре жа ма, њи хо-
вим кул тур ним де лат но сти ма, до бри ма и услу га ма, в) омо гу ћа ва ња 
ства ра ња одр жи вог ло кал ног и ре ги о нал ног тр жи шта, г) усва ја ња 
при клад них ме ра у раз ви је ним зе мља ма у ци љу по ве ћа ња до ступ-
но сти њи хо ве те ри то ри је за кул тур не де лат но сти, до бра и услу ге 
зе ма ља у раз во ју, д) пру жа ња по др шке ства ра лач ком ра ду и олак-
ша ва ња ве ће мо бил но сти умет ни ка из зе ма ља у раз во ју и ђ) под-
сти ца ња од го ва ра ју ће са рад ње ме ђу раз ви је ним зе мља ма и зе мља-
ма у раз во ју, на ро чи то у обла сти му зи ке и фил ма, 

2) по ди за њем ка па ци те та пу тем раз ме не ин фор ма ци ја, ис ку-
ста ва и струч них зна ња, об у ча ва њем људ ских ре сур са у јав ном и 
при ват ном сек то ру у зе мља ма у раз во ју, на ро чи то пу тем ши ре ња 
стра те шких ка па ци те та и ка па ци те та упра ве, раз во јем и спро во ђе-
њем у де ло културнe политикe, уна пре ђе њем и ши ре њем кул тур-
них из ра за, раз во јем сред њих, ма лих и ми кро пред у зе ћа, ко ри шће-
њем тех но ло ги ја, као и раз во јем и пре но ше њем ве шти на, 

3)  уво ђе њем од го ва ра ју ћих сти му ла тив них ме ра за тран сфер 
тех но ло ги ја, зна ња и ис ку ства, на ро чи то у до ме ну кул тур них ин ду-
стри ја и пред у зет ни штва, 

4) фи нан сиј ском по др шком пу тем : а) осни ва ња Ме ђу на род ног 
фон да за кул тур ну ра зно ли кост, б) обез бе ђи ва ња зва нич не раз вој не 
по мо ћи, пре ма по тре би, укљу чу ју ћи и тех нич ку по моћ, ра ди под-
сти ца ња и по др шке ства ра ла штву и в) дру гих об ли ка фи нан сиј ске 
по мо ћи, као што су ни ско ка мат ни кре ди ти, бес по врат на по моћ и 
дру ги ме ха ни зми фи нан си ра ња.

МЕ ЂУ НА РОД НА СА РАД ЊА И МУЛ ТИ КУЛ ТУ РАЛ НОСТ

Бу ду ћи да је за шти та, очу ва ње и обез бе ђе ње ра зно ли ко сти кул-
тур них из ра за и про мо ци ја мул ти кул ту рал но сти24) од оп ште ци ви-
ли за циј ског зна ча ја, то је ло гич но да не ма ефи ка сне кул тур не по-
ли ти ке и при ме ње них ме ра ко ји ма се шти те ове људ ске и дру штве-
не вред но сти на на ци о нал ном ни воу, без ме ђу на род не са рад ње у 
том ци љу25). То је ра зу мљи во ка да се има у ви ду по тре ба : 1) да се 
обез бе ди ефи ка сна за шти та и уна пре ђе ње ра зно ли ко сти кул тур них 

24)  M. I. Lic hbach, A. S. Zuc ker man, Com pa ra ti ve po li tics : ra ti o na lity, cul tu re and struc tu re, 
Cam brid ge, 2006, str. 113-134.

25)  W. Arts, J. Ha ge na ars, L. Hal man, The cul tu ral di ver sity of Euro pean Unity : fin ding, ex pla
na ti ons and re flec ti ons from Euro pean va lu es study, Le i den, Bo ston, 2003, str. 87-95.
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из ра за, 2) да се ство ре усло ви за на пре дак и сло бод ну ин тер ак ци ју 
кул ту ра на уза јам но ко ри стан на чин, 3) да се под стак не ди ја лог ме-
ђу кул ту ра ма ра ди обез бе ђи ва ња ин тен зив ни је и урав но те же ни је 
кул тур не раз ме не у све ту у при лог по што ва ња ме ђу кул ту ра ма и 
кул ту ре ми ра, 4) да се не гу је ин тер кул ту рал ност ра ди раз во ја кул-
тур не ин тер ак ци је у ду ху из град ње мо сто ва ме ђу на ро ди ма, 5) да 
се уна пре ди  по што ва ње ра зно ли ко сти кул тур них из ра за и ши ре ње 
све сти о ње ној вред но сти на ло кал ном, др жав ном и ме ђу на род ном 
ни воу, као и  6) да се по твр ди ва жност по ве за но сти кул ту ре и раз-
во ја у свим зе мља ма, на ро чи то у зе мља ма у раз во ју, и да охра бру ју 
на по ри пред у зе ти на др жав ном и ме ђу на род ном пла ну ра ди пре по-
зна ва ња истин ске вред но сти те по ве за но сти.

У том ци љу све др жа ве као стра не пот пи сни це Кон вен ци је 
ОУН на сто је да оја ча ју сво ју би ла те рал ну, ре ги о нал ну и ме ђу на-
род ну са рад њу ра ди ства ра ња усло ва ко ји су по год ни за уна пре-
ђе ње ра зно ли ко сти кул тур них из ра за, а на ро чи то ра ди : 1) олак-
ша ва ња ме ђу соб ног ди ја ло га о кул тур ној по ли ти ци, 2) уна пре ђе-
ња стра те шких ка па ци те та и ка па ци те та упра ве јав ног сек то ра у 
ин сти ту ци ја ма кул ту ре од јав ног зна ча ја, кроз струч ну и ме ђу на-
род ну кул тур ну раз ме ну и уза јам но ко ри шће ње при ме ра нај бо ље 
прак се, 3) ја ча ња парт нер ства с ци вил ним дру штвом, не вла ди ним 
ор га ни за ци ја ма и при ват ним сек то ром, и са рад ње ме ђу њи ма у ци-
љу по др шке и уна пре ђе ња ра зно ли ко сти кул тур них из ра за, 4) про-
мо ви са ња упо тре бе но вих тех но ло ги ја и под сти ца ња парт нер ства 
ра ди уна пре ђе ња раз ме не и ко ри шће ња ин фор ма ци ја и раз у ме ва ња 
кул ту ре и не го ва ња ра зно ли ко сти кул тур них из ра за и 5) под сти ца-
ња за кљу чи ва ња уго во ра о ко про дук ци ји и ко ди стри бу ци ји.

У окви ру ме ђу на род не и ре ги о нал не са рад ње на за шти ти, про-
мо ци ји, обез бе ђе њу и уна пре ђе њу ра зно ли ко сти кул тур них из ра за 
др жа ве под сти чу  раз вој парт нер ста ва из ме ђу и уну тар јав ног и 
при ват ног сек то ра и не про фит них ор га ни за ци ја, у ци љу са рад ње 
са зе мља ма у раз во ју, као и ра ди ја ча ња њи хо вих ка па ци те та за за-
шти ту и уна пре ђе ње ра зно ли ко сти кул тур них из ра за. На те ме љу 
кон крет них по тре ба зе ма ља у раз во ју, ова ино ва тив на парт нер ства 
ста вља ју  ак це нат на да љи раз вој ин фра струк ту ре, људ ских ре сур-
са и по ли ти ка, као и на раз ме ну кул тур них де лат но сти, до ба ра и 
услу га. Шта ви ше, раз ви је не зе мље су пре у зе ле на се бе оба ве зу 
да олак ша ју кул тур ну раз ме ну са зе мља ма у раз во ју одо бра ва ју ћи, 
кроз од го ва ра ју ће ин сти ту ци о нал не и прав не окви ре, по вла шће ни 
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трет ман умет ни ци ма и дру гим струч ња ци ма и за по сле ни ма у обла-
сти кул ту ре, као и за кул тур на до бра и услу ге из зе ма ља у раз во ју.

По ред не по сред не ме ђу на род не и ре ги о нал не са рад ње из ме ђу 
по је ди них др жа ва не по сред но, све ви ше се у ме ђу на род ној за јед-
ни ци ис ти че по тре ба за по сред ним ви до ви ма са рад ње и по мо ћи у 
за шти ти, про мо ци ји и обез бе ђе њу кул тур не ра зно ли ко сти. Та по-
сред на ме ђу на род на са рад ња се од ви ја пу тем по себ но уста но вље-
ног Ме ђу на род ног фон да за кул тур ну ра зно ли кост. Овај Фонд се 
са сто ји од по ве ре нич ких фон до ва ус по ста вље них у скла ду са фи-
нан сиј ским про пи си ма UNE SCO-a. Сред ства  овог Фон да чи не : 1) 
до бро вољ ни при ло зи др жа ва – стра на пот пи сни ца Кон вен ци је, 2) 
сред ства опре де ље на за ову свр ху од стра не Ге не рал не кон фе рен-
ци је UNE SCO-a, 3) при ло зи, по кло ни или ле га ти дру гих др жа ва, 
ор га ни за ци ја и про гра ма у си сте му Ор га ни за ци је Ује ди ње них на-
ци ја, дру гих ре ги о нал них или ме ђу на род них ор га ни за ци ја и јав-
них или при ват них те ла/ор га ни за ци ја или по је ди на ца, 4) ка ма те на 
сред ства Фон да ко ја се на ла зе код по слов них ба на ка, 5) сред ства 
до би је на при ку пља њем при хо да и фи нан сиј ска до бит од ма ни фе-
ста ци ја ор га ни зо ва них у ко рист Фон да и 6) оста ла сред ства одо-
бре на пра вил ни ком Фон да. О ко ри шће њу сред ста ва Фон да од лу-
чу је Ме ђу вла дин ко ми тет на осно ву смер ни ца ко је се утвр ђу ју на 
кон фе рен ци ји др жа ва - стра на пот пи сни ца Кон вен ци је.  Ме ђу вла-
дин ко ми тет мо же да при хва ти при ло ге и дру ге об ли ке по мо ћи, за 
оп ште или по себ не на ме не, ко ји се од но се на ја сно де фи ни са не 
про јек те, под усло вом да је прет ход но већ дао одо бре ње за те про-
јек те. При то ме при ло зи Фон ду не мо гу би ти усло вље ни ни ка квим 
по ли тич ким, еко ном ским или би ло ка квим дру гим усло ви ма ко ји 
ни су у скла ду са ци ље ви ма ове кон вен ци је.

Ва жан сег мент ме ђу на род них на по ра у прав цу за шти те, очу-
ва ња, обез бе ђе ња и уна пре ђе ња ра зно ли ко сти кул тур них из ра за 
чи ни и раз ме на, ана ли за и ши ре ње по треб них ин фор ма ци ја. Та-
ко су др жа ве са гла сне да раз ме њу ју све рас по ло жи ве ин фор ма-
ци је и струч на зна ња ко ја се од но се на при ку пља ње по да та ка и 
ста ти сти ку ве за ну за кул тур не из ра зе, као и за про на ла же ње нај-
бо љих при ме ра из прак се за њи хо ву за шти ту и уна пре ђе ње. У тој 
де лат но сти др жа ве мо гу да ра чу на ју и на по моћ UNE SCO-a. Та ко 
UNE SCO  олак ша ва пу тем по сто је ћих ме ха ни за ма у Се кре та ри-
ја ту при ку пља ње, ана ли зу и ши ре ње свих ре ле вант них ин фор ма-
ци ја, ста ти сти ка и нај бо љих при ме ра из прак се. Та ко ђе, UNE SCO 
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је  офор мио и ажу ри рао ба зу по да та ка o раз ли чи тим сек то ри ма и 
вла ди ним, при ват ним и не про фит ним ор га ни за ци ја ма ко је де лу ју у 
овом до ме ну.  У ци љу олак ша ња при ку пља ња по да та ка, UNE SCO 
је по себ ну па жњу по све тио ја ча њу ка па ци те та и струч них зна ња у 
др жа ва ма ко је под не су зах тев за по моћ у тој обла сти. 

МЕ ЂУ НА РОД НИ ОР ГА НИ ЗА ЗА ШТИ ТУ  
КУЛ ТУР НЕ РА ЗНО ЛИ КО СТИ

По ред не по сред не ме ђу на род не и ре ги о нал не са рад ње26) из ме-
ђу по је ди них др жа ва, све ви ше се у ме ђу на род ној за јед ни ци ис ти че 
по тре ба за по сред ним ви до ви ма са рад ње и по мо ћи у за шти ти, про-
мо ци ји и обез бе ђе њу кул тур не ра зно ли ко сти. Та по сред на ме ђу на-
род на са рад ња се од ви ја и пу тем ни за ор га на у окви ру UNE SCO 
ор га ни за ци је.

Нај ви ши ор ган у окви ру си сте ма Ор га ни за ци је ује ди ње них на-
ци ја у обла сти за шти те ра зно ли ко сти кул тур них из ра за и про мо-
ци је мул ти кул ту рал но сти је сте скуп шти на др жа ва - стра на пот пи-
сни ца Кон вен ци је. Скуп шти на стра на пот пи сни ца је вр хов ни пле-
нар ни ор ган ове кон вен ци је. Ова Скуп шти на се са ста је на ре дов ној 
сед ни ци сва ке две го ди не, уко ли ко је мо гу ће у вре мен ском окви ру 
ка да за се да и Ге не рал на кон фе рен ци ја UNE SCO-a. Она се мо же са-
ста ја ти и на ван ред ној сед ни ци уко ли ко је та ко од лу че но или уко-
ли ко је за то под нет зах тев Ме ђу вла ди ном ко ми те ту од стра не нај-
ма ње јед не тре ћи не Стра на пот пи сни ца.

Ску пш тинa др жа ва – стра на пот пи сни ца оба вља сле де ће по-
сло ве и за дат ке. То су : 1) би ра чла но ве Ме ђу вла ди ног ко ми те та, 2) 
при ма и раз ма тра изв еш тајe Стра на пот пи сни ца o кон вен ци ји ко је 
им про сле ди Ме ђу вла дин ко ми тет, 3) одо бра ва опе ра тив не смер ни-
це при пре мље не на њен зах тев од стра не Ме ђу вла ди ног ко ми те та, 
4) пре ду зме би ло ко ју дру гу ме ру, ко ју сма тра нео п ход ном, да би се 
уна пре ди ли ци ље ви ове кон вен ци је и 5) усва ја По слов ник о ра ду.

По ред скуп шти не др жа ва, зна чај ну над ле жност у обла сти за-
шти те, очу ва ња и уна пре ђе ња ра зно ли ко сти кул тур них из ра за има 
и по себ но фор ми ра ни  Ме ђу вла дин ко ми тет. На и ме, у окви ру UNE-
SCO-а осни ва се Ме ђу вла дин ко ми тет за за шти ту и уна пре ђе ње ра-
зно ли ко сти кул тур них из ра за. Ње га чи не пред став ни ци осам на ест 
др жа ва - стра на пот пи сни ца Кон вен ци је ко ји су  иза бра ни на пе-

26)  F. Ri ga ux, EEC com pe ten ce in the cul tu ral fi eld, De ven ter, Klu wer, 1992, str. 127-136. 
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ри од од че ти ри го ди не од стра не Кон фе рен ци је стра на пот пи сни-
ца. Ме ђу вла дин ко ми тет се са ста је јед ном го ди шње. Овај Ко ми тет 
ра ди под над ле жно шћу и у скла ду са ди рек ти ва ма Кон фе рен ци је 
стра на пот пи сни ца и њој од го ва ра за свој рад. Број чла но ва Ме ђу-
вла ди ног ко ми те та по ве ћа ва се ка да број стра на пот пи сни ца Кон-
вен ци је до стиг не пе де сет. Из бор чла но ва Ме ђу вла ди ног ко ми те та 
за сни ва се на прин ци пи ма ујед на че не ге о граф ске за сту пље но сти, 
као и на прин ци пу ро та ци је. 

У над ле жност Ме ђу вла ди ног ко ми те та спа да ју сле де ћи по сло-
ви и за да ци: 1) уна пре ђи ва ње ци ље ва ове кон вен ци је и под сти ца-
ње и пра ће ње ње ног спро во ђе ња, 2) при пре ма ње и под но ше ње на 
одо бре ње Скуп шти ни Стра на пот пи сни ца, на њен зах тев, опе ра-
тив них смер ни ца за спро во ђе ње и при ме ну од ре да ба ове кон вен-
ци је, 3) про сле ђи ва ње Скуп шти ни стра на пот пи сни ца  из ве шта ја 
по је ди них др жа ва о кон вен ци ји и ње ној при ме ни, за јед но са сво јим 
ко мен та ри ма и крат ким при ка зом њи хо вих са др жа ја, 4)  да ва ње 
од го ва ра ју ћих пре по ру ка у си ту а ци ја ма ко је су пре до чи ле Стра не 
пот пи сни це кон вен ци је у скла ду са ре ле вант ним од ред ба ма кон-
вен ци је, 5) уста но вља ва ње про це ду ра и дру гих ме ха ни за ма кон-
сул та ци ја ра ди пред ста вља ња ци ље ва и на че ла ове кон вен ци је на 
дру гим ме ђу на род ним фо ру ми ма и 6) оба вља ње дру гих за да та ка 
ко је за тра жи Скуп шти на Стра на пот пи сни ца.

Ме ђу вла дин ко ми тет, у скла ду са сво јим по слов ни ком, мо же 
у сва ком тре нут ку да по зо ве јав не или при ват не ор га ни за ци је или 
фи зич ка ли ца да при су ству ју ње го вим са стан ци ма, ра ди кон сул-
та ци ја о од ре ђе ним пи та њи ма. Овај Ко ми тет та ко ђе при пре ма и 
под но си Скуп шти ни Стра на пот пи сни ца, на одо бре ње, соп стве ни 
по слов ник.

И на кра ју, у окви ру ме ђу на род не за јед ни це, у обла сти за шти те 
и очу ва ња кул тур не ра зно ли ко сти, као ор ган са по себ ним над ле-
жно сти ма из два ја се  Се кре та ри јат UNE SCO-а. Овај ор ган по ма же 
дру гим ор га ни ма UNE SCO-а, а на ро чи то при пре ма до ку мен та ци ју 
за Скуп шти ну др жа ва- стра на пот пи сни ца и Ме ђу вла дин ко ми тет, 
као и днев ни ред њи хо вих са ста на ка, пру жа по моћ овим ор га ни ма, 
те под но си из ве штај о спро во ђе њу њи хо вих од лу ка.
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КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА СР БИ ЈЕ  
И МУЛ ТИ КУЛ ТУ РАЛ НОСТ

У то ку 2009. го ди не у Ре пу бли ци Ср би ји је усво јен но ви За кон 
о кул ту ри27).  Овим за ко ном се утвр ђу је оп шти ин те рес у кул ту ри, 
на чин оства ри ва ња оп штег ин те ре са у кул ту ри и оба вља ње кул тур-
них де лат но сти, пра ва, оба ве зе и од го вор но сти Ре пу бли ке Ср би је, 
ауто ном них по кра ји на и оп шти на, гра до ва и гра да Бе о гра да (да кле 
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве) у кул ту ри, као и усло ви за де ло ва ње 
свих су бје ка та у кул ту ри.  Ре пу бли ка Ср би ја се, пре ма овим за-
кон ским ре ше њи ма, ста ра о оства ри ва њу оп штег дру штве ног ин-
те ре са у обла сти кул ту ри, као  и о на чи ну и по ступ ку спро во ђе ња 
кул тур не по ли ти ке у сми слу  ску па ци ље ва и ме ра под сти ца ња кул-
тур ног раз во ја, па ти ме и кул тур не ра зно ли ко сти. 

Та ко ус по ста вље на прав на осно ва за оства ре ње кул тур не по-
ли ти ке28) у Ср би ји се за сни ва на сле де ћим на че ли ма. То су : 1) 
слободa из ра жа ва ња у кул тур ном и умет нич ком ства ра ла штву, 2) 
аутономијa су бје ка та у кул ту ри, 3) отво ре ност и до ступ ност кул-
тур них са др жа ја јав но сти и гра ђа ни ма, 4) уважавањe кул тур них и 
де мо крат ских вред но сти европ ске и на ци о нал не тра ди ци је и ра-
зно ли ко сти кул тур ног из ра за, 5) ин те гри са ње кул тур ног раз во ја 
у со цио-еко ном ски и по ли тич ки ду го роч ни раз вој де мо крат ског 
дру штва, 6) де мо кра тич ност кул тур не по ли ти ке, 7) рав но прав ност 
су бје ка та у осни ва њу уста но ва и дру гих прав них ли ца у кул ту ри 
и рав но прав ност у ра ду свих уста но ва и дру гих су бје ка та у кул ту-
ри, 8) де цен тра ли за ци ја у од лу чи ва њу, ор га ни зо ва њу и фи нан си-
ра њу кул тур них де лат но сти, 9) под сти ца ње кул тур ног и умет нич-
ког ства ра ла штва и очу ва ње кул тур ног и исто риј ског на сле ђа и 10) 
под сти ца ње одр жи вог раз во ја кул тур не сре ди не као ин те грал ног 
де ла жи вот не сре ди не29). 

По ред Ре пу бли ке,у оства ри ва њу уло ге и за да та ка кул тур не по-
ли ти ке, од ре ђе ну уло гу и зна чај има и ауто ном на по кра ји на. Она се  
ста ра о спро во ђе њу кул тур не по ли ти ке на сво јој те ри то ри ји и уре-
ђу је пи та ња од по кра јин ског зна ча ја у обла сти кул ту ре, у окви ру 
пра ва и оба ве за утвр ђе них Уста вом и за ко ном. Та ко ђе у од ре ђе ној 

27)  Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, бр. 72/2009.
28)  Ви ше: М. Дра ги ће вић Ше шић, Јав на и кул тур на по ли ти ка, со циокул ту ро ло шки 

аспек ти, Маг на аген да, Бе о град, 2002.
29)  Ви ше: С. Ман ди, Кул тур на по ли ти ка – кра так во дич, Ве га ме диа, Но ви Сад, 2002. 
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ме ри и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве се ста ра ју о за до во ља ва њу 
по тре ба гра ђа на у кул ту ри на сво јој те ри то ри ји и уре ђу је по је ди на 
пи та ња од ин те ре са за сво је гра ђа не, као и на чин њи хо вог оства-
ри ва ња, у окви ру пра ва и оба ве за утвр ђе них Уста вом и за ко ном. 
И на кра ју, на ци о нал ни са ве ти на ци о нал них ма њи на ста ра ју се о 
спро во ђе њу кул тур не по ли ти ке на ци о нал не ма њи не и, у скла ду 
са за ко ном, уче ству ју у про це су од лу чи ва ња или са ми од лу чу ју о 
по је ди ним пи та њи ма ве за ним за сво ју кул ту ру, осни ва ју уста но ве 
кул ту ре и дру га прав на ли ца у кул ту ри30). 

Оп шти  ин те рес у кул ту ри (ко ји се те жи у пот пу но сти, ефи ка-
сно и ква ли тет но оства ри ти пу тем кул тур не по ли ти ке31) др жа ве и 
ње них ор га ни за ци о них об ли ка об у хва та сле де ћа по ља де ло ва ња. 
То су у сми слу чла на 6. За ко на о кул ту ри :  1) ства ра ње мо гућ но сти 
за ин тен зи ван и ускла ђен кул тур ни раз вој, 2) ства ра ње усло ва за 
под сти ца ње кул тур ног и умет нич ког ства ра ла штва, 3) ис тра жи ва-
ње, за шти та и ко ри шће ње кул тур них до ба ра, 4) фи нан си ра ње те-
ку ћих рас хо да и из да та ка и оства ри ва ње про гра ма уста но ва кул-
ту ре чи ји је осни вач Ре пу бли ка Ср би ја, 5) ре а ли за ци ја про гра ма 
и про је ка та уста но ва кул ту ре, удру же ња у кул ту ри и дру гих су-
бје ка та у кул ту ри ко ји сво јим ква ли те том до при но се раз во ју кул-
ту ре и умет но сти, 6) от кри ва ње, ства ра ње, про у ча ва ње, очу ва ње 
и пред ста вља ње срп ске кул ту ре и кул ту ре на ци о нал них ма њи на 
у Ре пу бли ци Ср би ји, 7) обез бе ђи ва ње усло ва за до ступ ност кул-
тур ног на сле ђа јав но сти, 8) ис тра жи ва ње, очу ва ње и ко ри шће ње 
до ба ра од по себ ног зна ча ја за кул ту ру и исто ри ју срп ског на ро да, 
ко ја се на ла зе ван те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је, 9) под сти ца ње и 
по ма га ње кул тур них из ра за ко ји су ре зул тат кре а тив но сти по је ди-
на ца, гру па и дру шта ва Ср ба у ино стран ству, 10) под сти ца ње ме-
ђу на род не кул тур не са рад ње, 11) под сти ца ње струч них и на уч них 
ис тра жи ва ња у кул ту ри, 12) ши ре ње и уна пре ђи ва ње еду ка ци је 
у обла сти кул ту ре, 13) под сти ца ње при ме не но вих тех но ло ги ја у 
кул ту ри, на ро чи то ин фор ма ци о них тех но ло ги ја и ди ги та ли за ци је, 
14) из град ња је дин стве ног би бли о теч ко-ин фор ма ци о ног си сте ма 
и ма тич не функ ци је у би бли о теч кој де лат но сти, 15) из град ња је-
дин стве ног ин фор ма ци о ног си сте ма у обла сти за шти те кул тур них 

30) О де ло ва њу др жав них ор га на у оства ри ва њу ци ље ва кул тур не по ли ти ке ви ше: В. Ђу-
кић, Др жа ва и кул ту ра, Сту ди је са вре ме не кул тур не по ли ти ке, Фа кул тет драм ских 
умет но сти, Бе о град, 2010. 

31) В. Ђу кић Дој чи но вић, Тран зи ци о не кул тур не по ли ти ке  кон фу зи је и ди ле ме, За ду жби-
на Ан дре је вић, Бе о град, 2003, стр. 54-61.
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до ба ра, 16) под сти ца ње мла дих та ле на та у обла сти кул тур ног и 
умет нич ког ства ра ла штва, 17) ства ра ње усло ва за под сти ца ње са-
мо стал ног кул тур ног и умет нич ког ства ра ла штва, 18) под сти ца ње 
ама тер ског кул тур ног и умет нич ког ства ра ла штва, 19) под сти ца ње 
де чи јег ства ра ла штва и ства ра ла штва за де цу и мла де у кул ту ри, 
20) под сти ца ње кул тур ног и умет нич ког ства ра ла штва осо ба са ин-
ва ли ди те том и до ступ но сти свих кул тур них са др жа ја осо ба ма са 
ин ва ли ди те том, 21) под сти ца ње тр жи шта умет нич ких де ла, спон-
зо ри са ња, ме це нар ства и до на тор ства у кул ту ри и 22) дру га пи та ња 
утвр ђе на за ко ном као оп шти ин те рес у обла сти кул ту ре. Сред ства 
за оства ри ва ње оп штег ин те ре са у кул ту ри обез бе ђу ју се у бу џе ту 
Ре пу бли ке Ср би је. 

Ауто ном на по кра ји на, у ци љу спро во ђе ња кул тур не по ли ти ке 
на сво јој те ри то ри ји, у окви ру пра ва и оба ве за утвр ђе них Уста вом 
и за ко ном, а у скла ду са Стра те ги јом раз во ја кул ту ре Ре пу бли ке 
Ср би је, до но си про грам раз во ја кул ту ре за ко ји се сред ства за фи-
нан си ра ње обез бе ђу ју у бу џе ту ауто ном не по кра ји не. И је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве, у ци љу ста ра ња о за до во ља ва њу по тре ба гра-
ђа на у кул ту ри на сво јој те ри то ри ји, до но се пла но ве раз во ја кул-
ту ре у скла ду са за ко ном и Стра те ги јом, а за ко ји се сред ства за 
фи нан си ра ње обез бе ђу ју у бу џе ту је ди ни це ло кал не са мо у пра ве32). 

Кул тур ном де лат но шћу (члан 8. За ко на о кул ту ри) сма тра ју се 
по сло ви на ро чи то у сле де ћим обла сти ма као што су : 1) ис тра жи-
ва ње, за шти та и ко ри шће ње кул тур ног на сле ђа, 2) би бли о теч ко-ин-
фор ма ци о не де лат но сти, 3) књи ге и књи жев ност (ства ра ла штво, 
из да ва штво, књи жар ство, пре во ди ла штво), 4) му зи ка (ства ра ла-
штво, про дук ци ја, ин тер пре та ци ја), 5) ли ков не и при ме ње не умет-
но сти, ви зу ел не умет но сти и ар хи тек ту ра, 6) сцен ско ства ра ла штво 
и ин тер пре та ци ја (дра ма, опе ра, ба лет и плес), 7) ки не ма то гра фи-
ја и аудио-ви зу ел но ства ра ла штво, 8) умет нич ка фо то гра фи ја, 9) 
ди ги тал но ства ра ла штво и мул ти ме ди ји, 10) на уч но и стра жи вач ке 
и еду ка тив не де лат но сти у кул ту ри и 11)  оста ла му зич ка, го вор-
на, ар ти стич ка и сцен ска из во ђе ња кул тур них про гра ма. Та ко од-
ре ђе ну кул тур ну де лат ност у це ли ни или у по је ди ним обла сти ма 
кул тур ног де ло ва ња мо гу да оба вља ју  до ма ћа и стра на фи зич ка и 
прав на ли ца, на на чин и под усло ви ма про пи са ним за ко ном. Сва ка-
ко да по себ но зна ча јан сег мент кул тур не де лат но сти пред ста вља ју 

32) В. Ђу кић Дој чи но вић, „За ре ги о на ли за ци ју кул тур не по ли ти ке у Ср би ји“, Збор ник Фа
кул те та драм ских умет но сти, Бе о град, бр. 4/2000, стр. 369-385.
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ме ре и рад ње ко је има ју за циљ за шти ту, очу ва ње, обез бе ђе ње и 
уна пре ђе ње ра зно ли ко сти кул тур них из ра за, од но сно за про мо ци ју 
мул ти кул ту рал но сти.

Сред ства за фи нан си ра ње или су фи нан си ра ње кул тур них про-
гра ма и про је ка та, као и умет нич ких, од но сно струч них и на уч-
них ис тра жи ва ња у по је ди ним обла сти ма кул тур не де лат но сти33), 
обез бе ђу ју се у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је, бу џе ту ауто ном не по кра-
ји не и бу џе ту је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, у скла ду са за ко ном. 
Кул тур ни про гра ми и про јек ти уста но ва кул ту ре и дру гих су бје ка-
та у кул ту ри фи нан си ра ју се и из при хо да оства ре них оба вља њем 
де лат но сти, од на кна да за услу ге, про да јом про из во да, усту па њем 
аутор ских и срод них пра ва, од ле га та, до на ци ја, спон зор ста ва и на 
дру ги на чин, у скла ду са за ко ном. Фи нан си ра ње или су фи нан си-
ра ње кул тур них про гра ма и про је ка та, као и умет нич ких, од но сно 
струч них и на уч них ис тра жи ва ња у кул ту ри, вр ши се на осно ву 
јав ног кон кур са, ако за ко ном ни је друк чи је од ре ђе но. Но, ова се 
сред ства за фи нан си ра ње кул тур них де лат но сти мо гу та ко ђе обез-
бе ђи ва ти и осни ва њем и де ло ва њем за ду жби на и фон да ци ја, у 
скла ду са за ко ном.

У оства ри ва њу кул тур не по ли ти ке34) Ср би је од по себ ног је 
зна ча ја уло га и де ло ва ње  На ци о нал ног са ве та за кул ту ру. Он је 
обра зо ван као струч но-са ве то дав но те ло, ра ди обез бе ђи ва ња стал-
не струч не по др шке у очу ва њу, раз во ју и ши ре њу кул ту ре. Чла но-
ви Са ве та би ра ју се из ре да углед них и афир ми са них умет ни ка и 
струч ња ка у кул ту ри, на пе ри од од пет го ди на. Са вет има де вет на-
ест чла но ва ко је би ра На род на скуп шти на. 

У над ле жност На ци о нал ног са ве та за кул ту ру спа да ју сле де ћи 
по сло ви и за да ци као што су да : 1) ана ли зи ра и да је ми шље ње о 
ста њу у кул ту ри у Ре пу бли ци Ср би ји, 2) да је су ге сти је у кре и ра њу 
кул тур не по ли ти ке, 3) да је пред ло ге за раз вој и уна пре ђе ње кул тур-
них де лат но сти, 4) уче ству је у из ра ди пред ло га стра те ги је раз во ја 
кул ту ре и да је оце ну ње ног из вр ше ња, 5) пред ла же кри те ри ју ме за 
сти ца ње ста ту са ис так ну тог умет ни ка, од но сно ис так ну тог струч-
ња ка у кул ту ри, 6) утвр ђу је ста тус ис так ну тог умет ни ка, од но сно 
ис так ну тог струч ња ка у кул ту ри, 7) да је су ге сти је и пред ло ге за 

33)  С. Ко шу тић, Д. Ву ја ди но вић, Зе ле на књи га о кул тур ној по ли ти ци ло кал них и ре ги о нал
них вла сти у Евро пи, Бал кан култ, Бе о град, 2004, стр.45-68.

34)  Б.Пр њат, Кул тур на по ли ти ка  и кул тур ни раз вој, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 
1986, стр.67-71.
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уре ђе ње дру гих пи та ња у обла сти кул ту ре, као и ме ђу ре сор не са-
рад ње (на у ка, обра зо ва ње, ур ба ни зам, ме ђу на род на са рад ња, итд.) 
и  8) оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са овим за ко ном. Но, по ред 
За ко на  о кул ту ри, као прав ног осно ва за де ло ва ње свих др жав-
них и дру гих дру штве них ор га на и ор га ни за ци ја, као и прав них 
и фи зич ких ли ца, на кул тур ну по ли ти ку уоп ште, ње ну са др жи ну, 
прав це де ло ва ња и но си о це ак тив но сти сва ка ко да је од нај ве ћег 
зна ча ја до ку ме нат ко ји но си на зив : '' Стра те ги ја раз во ја кул ту ре 
Ре пу бли ке Ср би је''. 

Овај план ски акт нај ви шег ран га до но си На род на скуп шти на, 
на пред лог Вла де за пе ри од од де сет го ди на. Ова Стра те ги ја  у сми-
слу чла на 20. За ко на о кул ту ри на ро чи то са др жи : 1) ана ли зу по-
сто је ћег ста ња кул тур не де лат но сти и ства ра ла штва у Ср би ји, 2) 
основ не по став ке кул тур ног раз во ја као што су : а) ци ље ви кул тур-
ног раз во ја, б) при о ри тет на под руч ја кул тур ног раз во ја и в) при о-
ри те ти ме ђу ре сор не са рад ње (на уч но и стра жи вач ки рад, еду ка ци ја, 
рав но мер ни ре ги о нал ни раз вој, ме ђу на род на са рад ња, кре а тив на 
ин ду стри ја, кул тур ни ту ри зам итд.), 3) стра те шке прав це и ин стру-
мен те кул тур ног раз во ја, а на ро чи то : а)  ис тра жи ва ње, за шти ту и 
ко ри шће ње кул тур них до ба ра, б) за шти ту срп ских кул тур них вред-
но сти ван те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је, в) под сти ца ње кул тур ног 
ства ра ла штва и про дук ци је, г) уна пре ђи ва ње кул тур ног ства ра ла-
штва и кул тур ног из ра за при пад ни ка на ци о нал них ма њи на35), д) рад 
уста но ва кул ту ре и дру гих су бје ка та у кул ту ри, ђ) ка пи тал не ин ве-
сти ци је у из град њи, об но ви, опре ма њу и уна пре ђе њу усло ва ра да 
уста но ва кул ту ре, е) пла ни ра ње по тре ба ка дро ва у кул ту ри, њи хо ву 
еду ка ци ју и про фе си о нал но уса вр ша ва ње, ж) на уч но и стра жи вач ки 
рад у кул ту ри и з) ама тер ске де лат но сти у кул ту ри, и) ме ђу ре сор ну 
са рад њу (ме ре и ин стру мен те за сти му ла тив ну по ре ску по ли ти ку 
у кул ту ри, про гра ми би ла те рал не и мул ти ла те рал не са рад ње, ме ре 
под сти ца ња пред у зет ни штва у кул ту ри итд.), 4) план ре а ли за ци је, 
и то : а) де фи ни са ње ак тив но сти ве за них за ре а ли за ци ју при о ри-
тет них про гра ма и про је ка та и стра те шких за да та ка за сва ку де лат-
ност у кул ту ри и сва ме ђу ре сор на под руч ја пред ви ђе на Стра те ги-
јом, б) ди на ми ку ње го вог спро во ђе ња и в) од ре ђи ва ње су бје ка та 
ре а ли за ци је по је ди них ак тив но сти  и 5) кри те ри ју ме, ин ди ка то ре и 
по ступ ке ева лу а ци је.

35)  Ви ше: Б. Стој ко вић, М. Ра дој ко вић, Тран свер зал на сту ди ја : кул тур на по ли ти ка и кул
тур на ра зно вр сност, За вод за про у ча а ње кул тур ног раз вит ка, Бе о град, 2004. 
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*  *  *

До но ше њем За ко на о кул ту ри у Ре пу бли ци Ср би ји 2009. го ди-
не су ство ре ни прав ни и ин сти ту ци о нал ни окви ри за ус по ста вља-
ње и ефи ка сну за шти ту и уре ђе ње де ло ва ња кул ту ре, кул тур них 
де лат но сти и ин сти ту ци ја кул ту ре. У окви ру кул тур не по ли ти ке 
др жа ве, од по себ ног су зна ча ја ак тив но сти ко је има ју за циљ све о-
бу хват ну за шти ту, очу ва ње, обез бе ђе ње, уна пре ђе ње и про мо ци ју 
ра зно ли ко сти кул тур них из ра за и мул ти кул ту рал но сти. При то ме 
су ја сно де фи ни са ни по сло ви и де лат но сти ко ји спа да ју у над ле-
жност Ре пу бли ке (и ње них др жав них ор га на и дру гих дру штве них 
ин сти ту ци ја), од но сно у над ле жност ауто ном не по кра ји не, је ди ни-
ца ло кал не са мо у пра ве и  на ци о нал них са ве та ма њи на. Но, осно ву 
за је дин стве но де ло ва ње свих кул тур них ин сти ту ци ја у Ср би ји чи-
ни Стра те ги ја раз во ја кул ту ре ко ју На род на скуп шти на до но си на 
пе ри од од де сет го ди на. 

Ра ти фи ка ци јом Кон вен ци је ОУН о за шти ти и уна пре ђе њу ра-
зно ли ко сти кул тур них из ра за ко ју је 2005. го ди не усво ји ла Ор га ни-
за ци ја ује ди ње них на ци ја  за обра зо ва ње, на у ку и кул ту ру (UNE-
SCO) у то ку 2009. го ди не ства ра ју се усло ви да се и у Ре пу бли ци 
Ср би ји ме ђу на род ни стан дар ди ина у гу ри са ни од ред ба ма ове уни-
вер зал не кон вен ци је  ин пле мен ти ра ју и у до ма ћем за ко но дав ству. 
На тај на чин би је ис пу нио још је дан од усло ва у прав цу ин те гра-
ци је на шег прав ног, при вред ног, по ли тич ког и кул тур ног си сте ма 
европ ским ин те гра ци ја ма ко ји ма те жи мо. На овај на чин би се омо-
гу ћи ло да се бр же, лак ше и јед но став ни је ус по ста ви ме ђу на род на 
и ре ги о нал на са рад ња др жав них ор га на на ше и дру гих др жа ва, би-
ло не по сред но, би ло пре ко ор га на UNE SCO-a у обла сти за шти те, 
по што ва ња, чу ва ња и уна пре ђе ња ра зно ли ко сти кул тур них из ра за 
и мул ти кул ту рал но сти. Де ло ва ње по себ ног Ме ђу вла ди ног ко ми-
те та, као и по себ ног Фон да у овој уни вер зал ној ор га ни за ци ји при 
ОУН се у овом по гле ду по ка зу је као не за о би ла зан фак тор у обез бе-
ђе њу, одр жа ва њу, чу ва њу и за шти ти, од но сно уна пре ђе њу кул тур-
не ра зно ли ко сти.  
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AnaJovasevic
PROTECTIONOFCULTURALDIVERSITY

ANDMULTICULTURALISM
-roleoftheUNESCOandsituationinSerbia-

Summary
Du ring the co ur se of 2009, Na ti o nal As sembly of the Re
pu blic of Ser bia has ra ti fied the UN Con ven tion on the 
Pro tec tion and Pro mo tion of the Di ver sity of Cul tu ral Ex
pres si ons adop ted in 2005. Furt her mo re, the term, the con
tent, the cha rac te ri stics and the ro le of cul tu ral di ver sity, 
cul tu ral con tents i.e. cul tu ral ex pres si ons we re de fi ned, 
as well as the prin ci ples, the me a su res and the pro cess of 
the ap pli ca tion of each in di vi dual co un try’s cul tu ral po
licy and the gro unds of in ter na ti o nal co o pe ra tion in the 
sphe re of pro tec tion, pre ser va tion, ma in te nan ce (con ser
va tion) and pro mo tion of the di ver sity of cul tu ral ex pres si
ons. This esta blis hed an obli ga tion for our sta te bo di es to 
im ple ment in ter na ti o nal stan dards in this fi eld in the le gal 
and the so cial system of the Re pu blic of Ser bia as soon 
as pos si ble by adop ting ap pro pri a te le gal pro vi si ons. The 
sig ni fi can ce of the Con ven tion, its par ti cu lar so lu ti ons and 
the system of in ter na ti o nal and na ti o nal le gal pro tec tion of 
the di ver sity of cul tu ral ex pres si ons and mul ti cul tu ra lism 
are di scus sed in this pa per. 
Key words : in ter na ti o nal com mu nity, con ven tion, in tan gi
ble cul tu ral he ri ta ge, pre ser ve, pro tec tion, or gans 
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Resume
By adop ting the Law on Cul tu re in 2009, the Re pu blic of 
Ser bia cre a ted le gal and in sti tu ti o nal fra me works for the 
esta blis hment and the ef fi ci ent pro tec tion and re gu la tion of 
cul tu re, cul tu ral ac ti vi ti es and cul tu ral in sti tu ti ons. Wit hin 
one sta te’s cul tu ral po licy, the ac ti vi ti es de di ca ted to ove
rall pro tec tion, pre ser va tion, con ser va tion, im pro ve ment 
and pro mo tion of the di ver sity of cul tu ral ex pres si ons and 
mul ti cul tu ra lism, are of spe cial im por tan ce. Ad di ti o nally, 
it is cle arly de fi ned which ac ti vi ti es are in clu ded un der the 
ju ris dic tion of the Re pu blic (and its sta te bo di es and ot her 
so cial/pu blic) in sti tu ti ons) or the auto no mo us pro vin ce, 
lo cal selfgo vern ment units and na ti o nal co un cils of na
ti o nal mi no ri ti es. But, the fo un da tion of the synchro ni zed 
ac tion of all cul tu ral in sti tu ti ons in Ser bia con sists of the 
Stra tegy of the De ve lop ment of Cul tu re, adop ted by the 
Na ti o nal As sembly for a 10 years’ pe riod.  
The ra ti fi ca tion of the UN Con ven tion on the Pro tec tion 
and Pro mo tion of the Di ver sity of Cul tu ral Ex pres si on, 
adop ted by the Uni ted Na ti ons Edu ca ti o nal, Sci en ti fic and 
Cul tu ral Or ga ni za tion (UNE SCO) in 2005, for med the 
con di ti ons for the im ple men ta tion of in ter na ti o nal stan
dards ina u gu ra ted by the pro vi si ons of this uni ver sal con
ven tion thro ugh the co ur se of 2009 in the na ti o nal le gi
sla tion of the Re pu blic of Ser bia as well. Thus, anot her 
re qu i re ment wo uld be ac com plis hed when it co mes to the 
ap pro ach of our le gal, eco no mic, po li ti cal and cul tu ral 
system to Euro pean in te gra ti ons. That wo uld ena ble fa
ster, easi er and less com pli ca ted esta blis hment of in ter
na ti o nal and re gi o nal co o pe ra tion among the sta te bo di es 
of our co un try and ot her co un tri es, eit her di rectly or thro
ugh UNE SCO’s or ga ni za ti ons, in the sphe re of pro tec tion, 
re spect, con ser va tion and im pro ve ment of the di ver sity of 
cul tu ral ex pres si ons and mul ti cul tu ra lism. The work of a 
spe cial In ter go vern men tal Com mit tee, as well as of a spe
cial Fund in this uni ver sal or ga ni za tion wit hin the UN, 
ap pe ars to be an ine vi ta ble fac tor when it co mes to the 
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sa fe gu ard, ma in te nan ce, pro tec tion, pre ser va tion and pro
mo tion of cul tu ral di ver sity.

 Овај рад је примљен 13. јула 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 8. 
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