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Сажетак
У то ку 2010. 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 очу ва њу не-
ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа из 2003. 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 не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа, на чин, 
по сту пак и усло ви ње го вог очу ва ња, као  и си стем и 
ор га ни  за шти те. 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 не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа.    
Кључ не ре чи: ме ђу на род на за јед ни ца, кон вен ци ја, не-
ма те ри јал но кул тур но на сле ђе, очу ва ње, за шти та, 
ор га ни

Tо ком 2010. 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 у про це су при дру жи ва ња Европ ској уни ји 

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 не ма те ри јал ног кул тур ног на сле-
ђа. 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 очу ва њу не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа 
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ко ју је 2003. 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)1).

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) очу ва ње не ма те ри јал ног кул-
тур ног на сле ђа, 2) по што ва ње не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа 
за јед ни ца, гру па и по је ди на ца, 3) по ди за ње ни воа све сти на ло кал-
ном, на ци о нал ном и ме ђу на род ном ни воу о зна ча ју не ма те ри јал-
ног кул тур ног на сле ђа и ње го вог уза јам ног ува жа ва ња и 4) обез-
бе ђи ва ње ме ђу на род не са рад ње и по мо ћи у обез бе ђе њу и за шти ти 
не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа без об зи ра ко ме оно при па да.  

Генералнa кон фе рен ци ја Ор га ни за ци је Ује ди ње них На ци ја за 
обра зо ва ње, на у ку и кул ту ру (UNE SCO)2) је у Па ри зу ок то бра 2003. 
го ди не на свом 32. за се да њу усво ји ла на ве де ну кон вен ци ју у ко-
јој ус по ста вља си стем ме ђу на род них стан дар да у обла сти очу ва-
ња не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа има ју ћи пр вен стве но у ви-
ду по сто је ће ме ђу на род но прав не ин стру мен те у обла сти људ ских 
пра ва, а по себ но: Уни вер зал ну Де кла ра ци ју о људ ским пра ви ма 
из 1948. го ди не, Ме ђу на род ни пакт о еко ном ским, со ци јал ним и 
кул тур ним пра ви ма из 1966. го ди не и Ме ђу на род ни пакт о гра ђан-
ским и по ли тич ким пра ви ма из 1966. го ди не. С об зи ром на зна чај 
не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа као глав ног по кре та ча кул тур не 
ра зно ли ко сти и га ран та одр жи вог раз во ја, као што је на гла ше но у 
Пре по ру ци UNE SCO-a за очу ва ње тра ди ци о нал не кул ту ре и фол-
кло ра из 1989. го ди не, у Уни вер зал ној де кла ра ци ји UNE SCO-a о 
кул тур ној ра зно ли ко сти из 2001. го ди не и у Де кла ра ци ји из Ис-
тан бу ла из 2002. го ди не ко ја је усво је на на тре ћем Окру глом сто лу 
ми ни ста ра кул ту ре3). 

ПРАВ НИ ОСНОВ МЕ ЂУ НА РОД НЕ ЗА ШТИ ТЕ  
НЕ МА ТЕ РИ ЈАЛ НОГ КУЛ ТУР НОГ НА СЛЕ ЂА

У свим на ве де ним ме ђу на род ним до ку мен ти ма се кон ста ту је 
ду бо ка ме ђу соб на за ви сност не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа и 
ма те ри јал ног и при род ног на сле ђа, при че му се уви ђа да про це-
си гло ба ли за ци је и дру штве них тран сфор ма ци ја, по ред то га што 
ства ра ју усло ве за об на вља ње ди ја ло га ме ђу за јед ни ца ма, та ко ђе, 

1) Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је – Ме ђу на род ни уго во ри, бр. 1/2010.
2) Ви ше: UNE SCO Year bo ok on pe a ce and con flict stu di es, Gre en wo ods Press, Pa ris, 1986. 
3) Ca ta lo gue of do cu ments and pu bli ca ti ons, UNE SCO, Pa ris, 2005. 
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да ју по во да, као што то чи ни и по ја ва не то ле ран ци је, до озбиљ-
них опа сно сти гу бит ка вред но сти, не ста ја ња и уни ште ња не ма те-
ри јал ног кул тур ног на сле ђа, по себ но услед не до стат ка сред ста ва 
за очу ва ње та квог на сле ђа. По ста ју ћи све сни уни вер зал не во ље и 
за јед нич ке бри ге за очу ва ње не ма те ри јал ног на сле ђа чо ве чан ства у 
окви ру уни вер зал не ме ђу на род не ор га ни за ци је је са зре ла свест да 
за јед ни це, по себ но аутох то не за јед ни це, гру пе и у крај њем слу ча ју 
по је дин ци, игра ју зна чај ну уло гу у про из вод њи, очу ва њу, одр жа ва-
њу и по нов ном ства ра њу не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа, и на 
тај на чин по ма жу обо га ће њу кул тур не ра зно ли ко сти и људ ске кре-
а тив но сти. У том сми слу је та ко ђе од зна ча ја и да ле ко се жни ути цај 
ак тив но сти UNE SCO-a у ус по ста вља њу нор ма тив них ин стру ме на-
та у очу ва ње кул тур ног на сле ђа, по себ но у до но ше њу Кон вен ци је 
о за шти ти свет ског кул тур ног и при род ног на сле ђа да ле ке 1972. 
го ди не.

Ка ко још увек не по сто је оба ве зу ју ћи мул ти ла те рал ни ин стру-
мен ти уни вер зал ног ка рак те ра за очу ва ње не ма те ри јал ног кул тур-
ног на сле ђа у ме ђу на род ној за јед ни ци4), а с об зи ром на по тре бу да 
се из гра ди ве ћа свест, по себ но код мла ђих ге не ра ци ја, о зна ча ју 
не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа и ње го вог очу ва ња, то је зна-
чај до не те Кон вен ци је уто ли ко ве ћи, по себ но ка да се ње на ре ше ња 
им пле мен ти ра ју у на ци о нал но за ко но дав ство по је ди них др жа ва.

У чла ну 2. са ма Кон вен ци ја је од ре ди ла по јам и са др жи ну не-
ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа у сми слу објек та уре ђе ња и за-
шти те овог ме ђу на род ног до ку мен та. Пре ма овим ре ше њи ма не-
ма те ри јал но кул тур но на сле ђе” озна ча ва прак се, при ка зе, из ра зе, 
зна ња, ве шти не, као и ин стру мен те, пред ме те, ар те фак те и кул тур-
не про сто ре ко ји су с њи ма по ве за ни – ко је за јед ни це, гру пе и у по-
је ди ним слу ча је ви ма по је дин ци пре по зна ју као део свог кул тур ног 
на сле ђа. Ова кво не ма те ри јал но кул тур но на сле ђе, ко је се пре но си 
с ге не ра ци је на ге не ра ци ју, за јед ни це и гру пе из но ва ства ра ју, у за-
ви сно сти од њи хо вог окру же ња, њи хо ве ин тер ак ци је са при ро дом 
и њи хо ве исто ри је, пру жа ју ћи им осе ћај иден ти те та и кон ти ну и-
те та. 

На овај на чин се про мо ви ше по што ва ње пре ма кул тур ној ра-
зно ли ко сти и људ ској кре а тив но сти у це лој ме ђу на род ној за јед-

4) Ф. Кур чи но вић, Кон вен ци је UNE SCO-a из обла сти за шти те кул тур ног и при род ног 
на сље ђа, Арс, Це ти ње, 1986, стр. 67-81. 
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ни ци5). За по тре бе ове Кон вен ци је, је ди но се узи ма ју у об зир она 
не ма те ри јал на кул тур на на сле ђа ко ја су у скла ду са ва же ћим ме ђу-
на род ним прав ним ин стру мен ти ма из обла сти људ ских пра ва, као 
и са по тре бом уза јам ног по што ва ња за јед ни ца, гру па и по је ди на ца, 
али и одр жи вог раз во ја це ле дру штве не за јед ни це. Не ма те ри јал но 
кул тур но на сле ђе се на ро чи то  мо же ис по љи ти у сле де ћим обла-
сти ма. То су: 1)  усме не тра ди ци је и из ра зи, укљу чу ју ћи и је зик као 
но си лац не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа, 2)    из во ђач ке умет но-
сти, 3) дру штве ни оби ча ји, ри ту а ли и све ча ни до га ђа ји, 4)    зна ња 
и оби ча ји ко ји се ти чу при ро де и све ми ра и 5)  ве шти не ко је су ве-
за не за за тра ди ци о нал не за на те. 

У ци љу очу ва ња и обез бе ђи ва ња не ма те ри ја лог кул тур ног на-
сле ђа ка ко би га у очу ва ном и упо тре бљи вом ста њу мо гле да на сле-
де и на ред не ге не ра ци је људ ског ро да, Кон вен ци ја пред ла же на ци-
о нал ним за ко но дав стви ма, од но сно др жав ним ор га ни ма и дру гим 
дру штве ним ор га ни за ци ја ма и чи ни о ци ма да пре ду зму од го ва ра-
ју ће ак тив но сти, у пр вом ре ду на за ко но дав ном, ор га ни за ци о ном 
и фи нан сиј ском пла ну. Њи хов циљ је да обез бе де упо тре бљи вост 
не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа, укљу чу ју ћи ње го ву иден ти фи-
ка ци ју, до ку мен та ци ју, ис тра жи ва ње, очу ва ње, за шти ту, про мо ци-
ју, вред но ва ње и  пре но ше ње (ши ре ње), по себ но кроз фор мал но и 
не фор мал но обра зо ва ње, као и ре ви та ли за ци ју раз ли чи тих аспе ка-
та та квог на сле ђа.

За шти та и обез бе ђе ње не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа се 
уре ђу ју на два ни воа. То су: 1) на ме ђу на род ном ни воу – у окви ру 
ор га на уни вер зал ног ка рак те ра, да кле у окви ру Ор га ни за ци је ује-
ди ње них на ци ја и ње них спе ци ја ли зо ва них ор га на – UNE SCO-a и 
2) на на ци о нал ном ни воу - од стра не сва ке по је ди не др жа ве (и ње-
них над ле жних др жав них ор га на) пот пи сни це ове Кон вен ци је као 
што је то Ре пу бли ка Ср би ја по ста ла 2010. го ди не. 

ЗА ШТИ ТА НЕ МА ТЕ РИ ЈАЛ НОГ КУЛ ТУР НОГ НА СЛЕ ЂА 
НА МЕ ЂУ НА РОД НОМ НИ ВОУ

На ме ђу на род ном ни воу осно ва но је ви ше ор га на ко ји у за јед-
нич ком ра ду уче ству ју на очу ва њу и за шти ти не ма те ри јал ног кул-
тур ног на сле ђа у уни вер зал ним окви ри ма. То су сле де ћи ор га ни: 

5) Chan ge in con ti nu ity : con cept and to ols for a cul tu ral ap pro ach to de ve lop ment, Pres UNE-
SCO, Pa ris, 2000. 
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1) Ге не рал на скуп шти на др жа ва уго вор ни ца (да кле пот пи сни-
ца ове Кон вен ци је), 

2) Ме ђу вла дин ко ми тет за очу ва ње  не ма те ри јал ног кул тур ног 
на сле ђа и 

3) Се кре та ри јат. 
Нај ви ши (или ка ко се то из ри чи то у Кон вен ци ји на во ди ‘’вр-

хов ни’’) ме ђу на род ни ор ган у обла сти очу ва ња и за шти те не ма те-
ри јал ног кул тур ног на сле ђа је Ге не рал на скуп шти на др жа ва уго-
вор ни ца. Ра ди се о ор га ну ко ји ре дов но за се да сва ке две го ди не. 
Но, у оправ да ним слу ча је ви ма он мо же за се да ти и ван ред но. То је 
мо гу ће у три слу ча ја као што су: 1) уко ли ко Ге не рал на скуп шти на 
та ко од лу чи, 2) на зах тев Ме ђу вла ди ног Ко ми те та за очу ва ње не-
ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа и 3) на зах тев бар јед не тре ћи не 
др жа ва осни ва ча. Скуп шти на  усва ја и свој по слов ник. 

Дру ги ор ган у окви ру си сте ма ме ђу на род но прав не за шти те 
не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа је Ме ђу вла дин ко ми тет за очу-
ва ње не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа6) ко ји се осни ва у окви ру 
UNE SCO-a ман да том од че ти ри го ди не. При из бо ру чла но ва Ко-
ми те та од зна ча ја је по што ва ње прин ци па не при стра сне ге о граф-
ске за сту пље но сти и ро та ци је. Овај Ко ми тет је са ста вљен од пред-
став ни ка осам на ест др жа ва, ко ји  се би ра ју на за се да њу Ге не рал не 
скуп шти не. Но, ово ни је и ко на чан број чла но ва Ме ђу вла ди ног ко-
ми те та, бу ду ћи да је из ри чи то пред ви ђе но да уко ли ко број др жа ва 
пот пи сни ца ове кон вен ци је пре ђе пе де сет, та да се и број чла но ва 
Ме ђу вла ди ног ко ми те та по ве ћа ва на два де сет и че ти ри. Но, ман дат 
јед не по ло ви не чла но ва Ко ми те та ко ја је из гла са на на пр вом из бо-
ру је огра ни чен на две го ди не. Ове др жа ве би ће од ре ђе не жре бом 
на пр вом из бо ру. 

Сва ке две го ди не, Ге не рал на скуп шти на вр ши ре и збор јед не 
по ло ви не чла но ва Ме ђу вла ди ног ко ми те та. При то ме се увек би-
ра оно ли ко чла но ва Ко ми те та – др жа ва  пот пи сни ца, ко ли ко је по-
треб но да би се по пу ни ла упра жње на ме ста. У сва ком слу ча ју иста 
др жа ва пот пи сни ца не мо же би ти иза бра на у два уза стоп на ман да-
та. И на кра ју, оно што је по себ но зна чај но ка ко ова ор га ни за ци ја 
не би до би ла пре о вла да ва ју ћу ''по ли тич ку'', а не екс перт ску уло гу, 
је и оба ве за да по је ди не др жа ве (Стра не пот пи сни це Кон вен ци је) 

6) H. van der Pol, F. Ri vi e re, The 2009. UNE SCO fra me work for cul tu ral sta ti stics, Pa ris, UNE-
SCO, 2009, str. 34-42.
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за сво је пред став ни ке би ра ју ли ца ко ја су ква ли фи ко ва на у раз ли-
чи тим обла сти ма не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа. 

У обла сти обез бе ђе ња ефи ка сне, ква ли тет не и бла го вре ме не 
за шти те и очу ва ња не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа пред ви ђе не 
су сле де ће над ле жно сти и функ ци је Ме ђу вла ди ног Ко ми те та. То 
су: 

1) да про мо ви ше ци ље ве Кон вен ци је, као и да охра бру је и над-
гле да њи хо во спро во ђе ње, 

2) да да је са ве те о нај бо љим прак са ма и да да је пре по ру ке о 
ме ра ма очу ва ња не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа, 

3) да при пре ми и под не се Ге не рал ној скуп шти ни на одо бре ње, 
пред лог пла на ко ри шће ња сред ста ва Фон да за за шти ту не-
ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа, 

4) да на сто ји да про на ђе на чи не по ве ћа ња соп стве них сред ста-
ва, као и да пред у зи ма нео п ход не ко ра ке у ци љу оства ре ња 
истих, 

5) да при пре ми и под не се Ге не рал ној скуп шти ни на одо бре ње 
опе ра тив на упут ства за спро во ђе ње Кон вен ци је о очу ва њу 
не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа, 

6) да ис пи та из ве шта је о ста њу у овој обла сти ко је до ста вља ју 
по је ди не др жа ве и ста ви их на увид са ре зи ме и ма Ге не рал-
ној скуп шти ни и  

7) да ис пи та зах те ве по је ди них др жа ва и од лу чи, у скла ду са 
објек тив ним кри те ри ју ми ма ода би ра ко је је он уста но вио, а 
ко је је одо бри ла Ге не рал на скуп шти на. То су сле де ћи зах те-
ви  о: 
а) упи су на од го ва ра ју ће ли сте и пред ло ге као што су: 1) Ре-

пре зен та тив на ли ста не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа 
чо ве чан ства, 2) Ли ста не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа 
ко јој је нео п ход но хит на за шти та и 3) Про гра ми, про јек-
ти и ак тив но сти за очу ва ње не ма те ри јал ног кул тур ног на-
сле ђа7) и 

б) до де ли ме ђу на род не по мо ћи за њи хо ву за шти ту. 
У оба вља њу на ве де них по сло ва и за да та ка из сво је над ле жно-

сти Ме ђу вла дин ко ми тет: 

7)  M. Cat ta neo, J. Tri fo ni, Ve li ka knji ga UNE SCO svjet ske ba šti ne, Va ra ždin, Sta nek, 2006. 
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1) је од го во ран за свој рад Ге не рал ној скуп шти ни ко јој под но-
си ре дов не, а по по тре би и ван ред не из ве шта је о свим сво-
јим ак тив но сти ма и од лу ка ма, 

2) усва ја свој пра вил ник о ра ду дво тре ћин ском ве ћи ном сво јих 
чла но ва, 

3) мо же при вре ме но да обра зу је би ло ко ја ad hoc са ве то дав на 
те ла, за ко ја ве ру је да су нео п ход на да би из вр ши ла по ста-
вље не за дат ке и ци ље ве, 

4) мо же да на сво је са стан ке на ко ји ма од лу чу је о по је ди ним 
пи та њи ма из сво је над ле жно сти по зо ве би ло ко ја јав на или 
при ват на те ла, као и фи зич ка ли ца са при зна тим спо соб но-
сти ма у раз ли чи тим обла сти ма не ма те ри јал ног кул тур ног 
на сле ђа, у ци љу кон сул та ци ја око од ре ђе них пи та ња, 

5) пред ла же Ге не рал ној скуп шти ни акре ди то ва ње не вла ди них 
ор га ни за ци ја са при зна тим спо соб но сти ма у обла сти не ма-
те ри јал ног кул тур ног на сле ђа, ко је ће има ти са ве то дав ну 
уло гу при Ко ми те ту и на кра ју

6) пред ла же кри те ри ју ме, као и про це ду ре та квог акре ди то ва-
ња не вла ди них ор га ни за ци ја. 

Др жа ве (Стра не пот пи сни це ове ме ђу на род не Кон вен ци је) у 
скла ду са фор мом и ди на ми ком ко ју про пи су је Ко ми тет, под но се 
ре дов не из ве шта је овом ор га ну, о до не тим за ко ни ма и уред ба ма, 
као и о на чи ну њи хо вог спро во ђе ња у жи вот, те о  дру гим ме ра ма 
ко је су пред у зе те у ци љу спро во ђе ња ме ђу на род них стан дар да у 
обла сти очу ва ња и за шти те не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа. На 
осно ву њих, као и на осно ву сво јих ак тив но сти и из ве шта ја, Ме-
ђу вла дин ко ми тет под но си  из ве штај Ге не рал ној скуп шти ни UNE-
SCO-а на сва ком ње ном за се да њу. По ред то га, ови из ве шта ји се 
та ко ђе под но се на увид и Ге не рал ној Кон фе рен ци ји UNE SCO-а.

По след њи ор ган на ни воу ме ђу на род не за јед ни це ко ји по сту па 
у обла сти за шти те и очу ва ња нематеријaлног кул тур ног на сле ђа 
је Се кре та ри јат UNE SCO-а. То је по моћ ни ор ган ко ји је, из ме ђу 
оста лог, над ле жан да: 1) по ма же Ме ђу вла ди ном ко ми те ту у ра ду и 
2) при пре ма до ку мен та ци ју Ге не рал не скуп шти не и Ко ми те та, као 
и пред лог днев ног ре да њи хо вих за се да ња, и обез бе ђу је из вр ше ње 
њи хо вих од лу ка.
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СИ СТЕМ  ОЧУ ВА ЊА НЕ МА ТЕ РИ ЈАЛ НОГ КУЛ ТУР НОГ 
НА СЛЕ ЂА НА МЕ ЂУ НА РОД НОМ НИ ВОУ

У ци љу очу ва ња и за шти те не ма те ри јал ног кул тур ног на сле-
ђа Ме ђу вла дин ко ми тет је овла шћен да ис пи ту је под не те зах те ве 
по је ди них др жа ва и да од лу чи о ода би ра њу по је ди них обје ка та и 
њи хо вом упи су на од го ва ра ју ће ли сте и пред ло ге. То су сле де ће 
ли сте: 1) Ре пре зен та тив на ли ста не ма те ри јал ног кул тур ног на сле-
ђа чо ве чан ства, 2) Ли ста не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа ко јој је 
нео п ход но хит на за шти та и 3) Про гра ми, про јек ти и ак тив но сти за 
очу ва ње не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа. Да би оси гу рао бо љу 
ви дљи вост не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа, те по ди гао свест о 
ње го вом зна ча ју, али и охра брио ди ја лог уз по што ва ње кул тур не 
ра зно ли ко сти, Ко ми тет на пред лог по је ди них др жа ва уста но вља ва, 
ре дов но ажу ри ра и об ја вљу је Ре пре зен та тив ну ли сту не ма те ри јал-
ног кул тур ног на сле ђа чо ве чан ства. Та ко ђе Ко ми тет је овла шћен да 
са ста вља и под но си Ге не рал ној скуп шти ни на одо бре ње кри те ри-
ју ме за уста но вље ње, ажу ри ра ње и из да ва ње ове Ре пре зен та тив не 
ли сте. 

Пре сту па ња на сна гу ове Кон вен ци је, Ме ђу вла дин ко ми тет је 
био у оба ве зи да од ре ди еле мен те на сле ђа ко ји су про гла ше ни за 
„ре мек-де ла усме ног и не ма те ри јал ног на сле ђа чо ве чан ства“. Ово 
про гла ша ва ње се мо ра ло из вр ши ти до уста но вље ња ре пре зен та-
тив не ли сте не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа чо ве чан ства. Убра-
ја ње ових до ба ра на Ре пре зен та тив ну ли сту не ма те ри јал ног кул-
тур ног на сле ђа чо ве чан ства, ни на ко ји на чин не до во ди у пи та ње 
утвр ђе не кри те ри ју ме за бу ду ће упи се на сле ђа на по је ди не ли сте. 
При то ме је од по себ ног зна ча ја чи ње ни ца да по сле сту па ња на 
сна гу ове Кон вен ци је не ће би ти да љих про гла ше ња за ‘’ре мек де ла 
кул тур ног на сле ђа чо ве чан ства’’8).

По ред Ре пре зен та тив не ли сте не ма те ри јал ног кул тур ног на-
сле ђа чо ве чан ства  Ме ђу вла дин ко ми тет  је та ко ђе овла шћен да 
во ди и ажу ри ра и  Ли сту не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа ко јој 
је нео п ход на хит на за шти та.  Да би пред у зео од го ва ра ју ће ме ре 
за шти те, Ко ми тет уста но вља ва, ре дов но ажу ри ра и об ја вљу је Ли-
сту за шти те не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа ко јем је нео п ход на 
хит на за шти та, и упи су је та кво на сле ђе на Ли сту, на зах тев за ин-

8) С. Но вић, UNE SCO кон вен ци је из обла сти кул ту ре, Ба ња Лу ка, Бе сје да, 2010, стр. 67-
72.
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те ре со ва не др жа ве. По ред то га, Ко ми тет са ста вља и под но си Ге не-
рал ној скуп шти ни на одо бре ње кри те ри ју ме за уста но вље ње, ажу-
ри ра ње и из да ва ње ове Ли сте. И на кра ју, У слу ча је ви ма крај ње 
ур гент но сти – чи је је објек тив не кри те ри ју ме одо бри ла Ге не рал на 
скуп шти на на пред лог Ко ми те та – Ко ми тет мо же да упи ше је дан 
еле мент од ре ђе ног на сле ђа на Ре пре зен та тив ну ли сту не ма те ри јал-
ног кул тур ног на сле ђа чо ве чан ства уз до го вор са од ре ђе ном др жа-
вом (као под но си о цем та квог пред ло га). 

По след ња је над ле жност Ме ђу вла ди ног ко ми те та да уче ству је 
у из ра ди Про гра ма и про је ка та, као и у пред у зи ма њу дру гих ак тив-
но сти на очу ва њу не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа. У том сми-
слу на осно ву пред ло га ко је под но се Стра не пот пи сни це, а у скла ду 
са кри те ри ју ми ма ко је де фи ни ше Ко ми тет, а одо бра ва Ге не рал на 
скуп шти на, Ко ми тет пе ри о дич но би ра и про мо ви ше на ци о нал не, 
под ре ги о нал не и ре ги о нал не про гра ме, про јек те и ак тив но сти за 
очу ва ње на сле ђа, за ко је сма тра да нај бо ље осли ка ва ју прин ци пе 
и ци ље ве ове Кон вен ци је, узи ма ју ћи у об зир спе ци фич не по тре бе 
зе ма ља у раз во ју. У ову свр ху, Ко ми тет при ма, раз ма тра и одо бра ва 
зах те ве за ме ђу на род ну по моћ по је ди них др жа ва за при пре ма ње 
ових пред ло га. И ко нач но, Ко ми тет се при дру жу је спро во ђе њу на-
ве де них про је ка та, про гра ма и ак тив но сти, та ко што ће на на чин 
ко ји бу де од ре дио, ши ри ти нај бо ље прак се на ме ђу на род ном и и 
уну тар др жав ном ни воу. 

МЕ ЂУ НА РОД НА СА РАД ЊА И ПО МОЋ

У ци љу ефи ка сног спро во ђе ња по сло ва и за да та ка у обла сти 
очу ва ња и за шти те не ма те риј ла ног кул тур ног на сле ђа, ка ко на ме-
ђу на род ном ни воу, та ко и од стра не по је ди них др жа ва, ус по ста-
вљен је си стем пра ви ла у окви ру ме ђу на род не са рад ње и по мо ћи . 
То је и ло гич но јер се ра ди о кул тур ном на сле ђу ко је је од зна ча ја 
за це ло чо ве чан ство, а не за по је ди но дру штво, на род или по је ди-
ну за јед ни цу.  Ме ђу на род на са рад ња об у хва та: 1) раз ме ну ин фор-
ма ци ја и ис ку ста ва, 2) за јед нич ке ини ци ја ти ве и 3) ус по ста вља ње 
ме ха ни за ма по мо ћи по је ди ним др жа ва ма у њи хо вим на сто ја њи ма 
да очу ва ју не ма те ри јал но кул тур но на сле ђе9). 

9) Ј. Бо жо вић, Нор ма тив ни до ку мен ти UNE SCO, Са ра је во, За вод за кул ту ру, 1991, стр. 
119-127.
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Не до во де ћи у пи та ње од ред бе на ци о нал них за ко но дав ста ва и 
оби чај них пра ва и прак се, др жа ве су оба ве зне да пре по зна ју да је 
очу ва ње не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа од оп штег ин те ре са за 
чо ве чан ство. У том ци љу се др жа ве оба ве зу ју да са ра ђу ју на би ла-
те рал ном, под ре ги о нал ном, ре ги о нал ном и ме ђу на род ном ни воу. 
Ме ђу на род на по моћ мо же би ти одо бре на за оства ре ње сле де ћих 
ци ље ва. То су: 

1) очу ва ње на сле ђа упи са ног на Ли сту не ма те ри јал ног кул тур-
ног на сле ђа ко ме је нео п ход на хит на за шти та, 

2) при пре ма од го ва ра ју ћих спи ско ва у сми слу уста но вље ња 
на ве де них ли ста не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа, 

3) по др шка про гра ми ма, про јек ти ма и ак тив но сти ма ко је се 
спро во де на на ци о нал ним, под ре ги о нал ним и ре ги о нал ним 
ни во и ма, на ме ње ним очу ва њу не ма те ри јал ног кул тур ног 
на сле ђа и 

4) дру ге де лат но сти за би ло ко ји дру ги циљ ко ји Ко ми тет сма-
тра нео п ход ним. 

Та ме ђу на род на по моћ у обла сти очу ва ња и за шти те не ма те ри-
јал ног кул тур ног на сле ђа мо же да се од ви ја у раз ли чи тим об ли ци-
ма. По моћ ко ју Ме ђу вла дин ко ми тет одо бра ва по је ди ним др жа ва-
ма (Стра на ма пот пи сни ца ма) се уре ђу је опе ра тив ним упут стви ма 
и од го ва ра ју ћим спо ра зу ми ма. Та по моћ мо же да има сле де ће об-
ли ке. То су10): 

1) про у ча ва ње ко је се ти че раз ли чи тих аспе ка та очу ва ња не ма-
те ри јал ног кул тур ног на сле ђа, 

2) обез бе ђи ва ње екс пе ра та и прак ти ча ра, 
3) обу ка свог нео п ход ног осо бља, 
4) из ра да нор ма тив них и дру гих ме ра, 
5) ства ра ње и ко ри шће ње ин фра струк ту ре, 
6) на бав ка опре ме и пре но ше ње ве шти на и 
7) дру ги об ли ци фи нан сиј ске и тех нич ке по мо ћи, укљу чу ју ћи, 

у од го ва ра ју ћим окол но сти ма, и одо бра ва ње и ни ско ка мат не 
по зај ми це и до на ци је. 

Та се ме ђу на род на по моћ пру жа по је ди ним др жа ва ма под од-
го ва ра ју ћим усло ви ма ко је уста но вља ва Ме ђу вла дин ко ми тет. Та ко 

10)  S. Drom go o le, The pro tec tion  of the un der wa ter cul tu re he ri ta ge : na ti o nal per spec ti ves on 
light of the UNE SCO con ven tion, Le i den, Bo ston, 2006. 
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Ко ми тет уста но вља ва про це ду ре за ис пи ти ва ње зах те ва за ме ђу на-
род ну по моћ и пре ци зи ра еле мен те зах те ва, као што су: пред ви ђе не 
ме ре, по треб не ин тер вен ци је, и про це на њи хо вих тро шко ва. Но, у 
хит ним слу ча је ви ма, зах тев за по моћ, Ко ми тет раз ма тра као при-
о ри тет у ра ду. Да би до нео од лу ку, Ко ми тет пред у зи ма раз ли чи та 
про у ча ва ња и кон сул та ци је и при ку пља од го ва ра ју ће по дат ке ко је 
сма тра нео п ход ним и ре ле вант ним за сво је од лу чи ва ње. 

Да би се ма те ри јал на или дру га вр ста по мо ћи у за шти ти и 
обез бе ђе њу не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа мо гла одо бри ти, 
по треб но је да по је ди на (да кле за ин те ре со ва на) др жа ва под не се 
Ме ђу вла ди ном ко ми те ту зах тев за ме ђу на род ну по моћ за очу ва ње 
не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа на ње ној те ри то ри ји. Та кав зах-
тев мо же би ти за јед нич ки под нет и од стра не две или ви ше за ин-
те ре со ва них др жа ва. Под не ти зах тев мо ра да са др жи ре ле вант не 
ин фор ма ци је и по дат ке од зна ча ја за ме ри тор но од лу чи ва ње, као и 
по треб ну до ку мен та ци ју.

Ка да се од го ва ра ју ћа ме ђу на род на по моћ за ин те ре со ва ној др-
жа ви одо бри. за кљу чу је се спо ра зум из ме ђу те др жа ве и Ме ђу вла-
ди ног ко ми те та. Тим спо ра зу мом се уре ђу ју њи хо ви ме ђу соб ни од-
но си, као и њи хо ва пра ва и оба ве зе.  По оп штем пра ви лу, стра не 
пот пи сни це и ко ри сни це, у окви ру соп стве них мо гућ но сти, де ле 
тро шко ве ме ра за очу ва ње, за ко је је ме ђу на род на по моћ одо бре на. 
И на кра ју оба ве за је др жа ва (Стра не пот пи сни це и ко ри сни ца) да  
под но се Ме ђу вла ди ном ко ми те ту из ве шта је о ко ри шће њу одо бре-
не по мо ћи у ко рист очу ва ња не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа у 
од ре ђе ним пе ри о ди ма и на ро чи то по окон ча њу одо бре ног по сла11). 

ФОНД ЗА НЕ МА ТЕ РИ ЈАЛ НО КУЛ ТУР НО НА СЛЕ ЂЕ

За оства ре ње број них ци ље ва у обла сти очу ва ња и за шти те не-
ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа, ка ко на ме ђу на род ном пла ну, та ко 
и у окви ру за ин те ре со ва них др жа ва (Стра на пот пи сни ца) фор ми ра 
се по се бан Фонд за не ма те ри јал но кул тур но на сле ђе. Овај Фонд је 
обра зо ван као по ве ри лач ки фонд у скла ду са Фи нан сиј ском уред-
бом UNE SCO-а. Сред ства  Фон да чи не12): 

11) 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.

12) И. Ја нев, Ста ту тар но уре ђе ње ме ђу на род них ор га ни за ци ја, Бе о град, Ин сти тут за по-
ли тич ке сту ди је, 2009, стр. 222-223.
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1) при ло зи др жа ва (Стра на пот пи сни ца), 
2) сред ства ко ја су од ре ђе на за ову на ме ну, од стра не Ге не рал-

не кон фе рен ци је UNE SCO-а и 
3) при ло зи, по кло ни и ле га ти ко је мо гу да ти за ин те ре со ва на 

прав на и фи зич ка ли ца као што су: 
а) дру ге др жа ве ко је ни су пот пи сни це Кон вен ци је, 
б) ор га ни за ци је и про гра ми у окви ру си сте ма Ује ди ње них 

на ци ја, на ро чи то Про грам раз во ја Ује ди ње них на ци ја, 
као и дру ге ме ђу на род не ор га ни за ци је и 

в) јав на или при ват на те ла или фи зич ка ли ца, 
4) ка ма те на сред ства Фон да, 
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) дру га сред ства одо бре на уред бом Фон да, ко ја ће са ста ви ти  

Ме ђу вла дин ко ми тет. 
О упо тре би сред ста ва овог Фон да од лу чу је Ме ђу вла дин ко-

ми тет, а на осно ву смер ни ца ко је су из не те од стра не Ге не рал не 
кон фе рен ци је UNE SCO-а. Но, у сва ком слу ча ју Ко ми тет мо же да 
при хва ти и при ло ге и дру ге об ли ке по мо ћи у оп ште и спе ци фич не 
свр хе ко ји се од но се на од ре ђе не про јек те, под усло вом да су ти 
про јек ти одо бре ни од стра не Ко ми те та. Ни је дан по ли тич ки, еко-
ном ски или дру ги услов ко ји ни је ком па ти би лан са ци ље ви ма ове 
Кон вен ци је, не сме би ти по ве зан са при ло зи ма ко ји се да ју за Фонд. 

Не до во де ћи у пи та ње би ло ко је до дат не до бро вољ не при ло ге 
Фон ду, др жа ве ко је су при сту пи ле овој ме ђу на род ној Кон вен ци ји 
уни вер зал ног ка рак те ра (Стра не пот пи сни це) при хва та ју да, нај ма-
ње сва ке две го ди не, упла те у Фонд при лог у ви си ни ко ја је из ра-
чу на та по је дин стве ној про цент ној сто пи ко ја ва жи за све др жа ве, 
а ко ју ће од ре ди ти Ге не рал на скуп шти на. Ову од лу ку Ге не рал не 
скуп шти не до не ће ве ћи на при сут них чла но ва, при че му при лог 
јед не др жа ве не сме да пре ђе из нос од  1% ње них при ло га ре дов-
ном бу џе ту UNE SCO-а.

По ред сред ста ва ко ја се на ла зе при ку пље на у Фон ду за не-
ма те ри јал но кул тур но на сле ђе, мо гу ће је и обез бе ђе ње до дат них 
сред ста ва за ове на ме не пу тем  До дат них до бро вољ них при ло га за 
Фонд. Та ко др жа ве (Стра не пот пи сни це) ко је же ле да упла те до-
бро вољ не при ло ге као до да так на онај из нос ко ји су оба ве зни да 
да ју сва ке го ди не, оба ве шта ва ју о то ме Ме ђу вла дин ко ми тет, што 
је пре мо гу ће, да би му се омо гу ћи ло аде кват но пла ни ра ње ње го вог 
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ра да и да љих ак тив но сти у те ку ћој и на ред ној го ди ни. При то ме се 
од  др жа ва, за ви сно од њи хо ве еко ном ске сна ге, при вред ног раз во-
ја, кул тур не по ли ти ке и др. оче ку је да у гра ни ца ма сво јих мо гућ но-
сти и опре де ље ња пру жа ју сво ју по моћ ме ђу на род ним кам па ња ма 
под по кро ви тељ ством UNE SCO-а, а ко је су усме ре не на при ку пља-
ње сред ста ва у ко рист Фон да.

ЗА ШТИ ТА НЕ МА ТЕ РИ ЈАЛ НОГ КУЛ ТУР НОГ НА СЛЕ ЂА 
НА НА ЦИ О НАЛ НОМ НИ ВОУ

На на ци о нал ном ни воу, сва ка др жа ва пот пи сни ца Кон вен ци је 
ОУН о за шти ти не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа је пре у зе ла сле-
де ће оба ве зе13):  1) да    пред у зи ма нео п ход не ме ре да обез бе ди очу-
ва ње не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа на сво јој те ри то ри ји и 2) 
да ме ђу овим ме ра ма за очу ва ње не ма те ри јал ног кул тур ног на сле-
ђа иден ти фи ку је и де фи ни ше раз ли чи те еле мен те не ма те ри јал ног 
кул тур ног на сле ђа при сут не на соп стве ној те ри то ри ји, уз уче шће 
за јед ни ца, гру па и од го ва ра ју ћих не вла ди них ор га ни за ци ја. 

Да би оси гу ра ла иден ти фи ка ци ју не ма те ри јал ног кул тур ног 
на сле ђа сва ка др жа ва пот пи сни ца (па та ко и Ре пу бли ка Ср би ја) је 
оба ве зна да у што кра ћем ро ку са ста вља, у скла ду са си ту а ци јом у 
ко јој се на ла зи, је дан или ви ше по пи са не ма те ри јал ног кул тур ног 
на сле ђа при сут ног на ње ној те ри то ри ји. Ови по пи си се мо ра ју ре-
дов но ажу ри ра ти и до пу ња ва ти. Та ко ђе, сва ка је др жа ва оба ве зна 
да при пе ри о дич ном под но ше њу из ве шта ја над ле жним ме ђу на род-
ним ин сти ту ци ја ма (у пр вом ре ду Ме ђу вла ди ном ко ми те ту) да је и 
од го ва ра ју ће ин фор ма ци је о овим по пи си ма. У ци љу очу ва ња, раз-
во ја и вред но ва ња не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа при сут ног на 
ње ној те ри то ри ји, сва ка др жа ва, па та ко и Ср би ја је пре у зе ла оба-
ве зу да у скла ду са соп стве ним мо гућ но сти ма и у ра зум ном ро ку 
(би ло од стра не Вла де, ре сор ног Ми ни стар ства кул ту ре и дру гих 
над ле жних ор га на) пре ду зме и сле де ће ме ре као што су: 

1) да усво ји оп шту по ли ти ку са ци љем да вред ну је функ ци ју 
не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа у дру штву, као и да ин те-
гри ше очу ва ње тог на сле ђа у про гра ме пла ни ра ња, 

2) да  име ну је или осну је јед но или ви ше ком пе тент них те ла за 
очу ва ње не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа на ње ној те ри-
то ри ји, 

13)  И. Гли ха, Прав ни по ло жај не ма те ри јал них кул тур них до ба ра, Li ber ami co rum in ho no-
rem Ја дран ка Цр нић, За греб, 2009, стр. 757-777. 
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3) да охра бри на уч на, тех нич ка и умет нич ка из у ча ва ња, као и 
ис тра жи вач ке ме то до ло ги је са освр том на де ло твор но очу-
ва ње не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа, а на ро чи то угро же-
ног не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа и 

4) да усво ји од го ва ра ју ће прав не, тех нич ке, ад ми ни стра тив не 
и фи нан сиј ске ме ре. Ме ђу овим ме ра ма на ро чи то се сма тра-
ју сле де ће: 
а) по ма га ње у ства ра њу или ја ча њу ин сти ту ци ја за обу ку у 

упра вља њу не ма те ри јал ним кул тур ним на сле ђем, као и 
пре но ше њу овог на сле ђа пу тем фо ру ма и ме ста од ре ђе-
них за ње го во пред ста вља ње и ис ка зи ва ње, 

б) га ран то ва ње при сту па не ма те ри јал ном кул тур ном на сле-
ђу, уз по што ва ње оби чај них прак си ко је уре ђу ју при ступ 
по себ ним аспек ти ма тог на сле ђа и 

в) осни ва ње ин сти ту ци ја са до ку мен та ци ја ма о не ма те ри-
јал ном кул тур ном на сле ђу, као и олак ша ње њи хо ве до-
ступ но сти.

У по гле ду обра зо ва ња, по ди за ња све сти и из град ње ка па ци те-
та у на ред ном пе ри о ду Ре пу бли ка Ср би ја је у оба ве зи да свим рас-
по ло жи вим сред стви ма, на чи ни ма и по ступ ци ма обез бе ди14): 

1) пре по зна ва ње, по што ва ње и вред но ва ње не ма те ри јал ног 
кул тур ног на сле ђа у дру штву, а на ро чи то кроз сле де ће фор-
ме ра да као што су: 
а) обра зов ни, ин фор ма тив ни и дру ги про гра ми за по ди за ње 

све сти, на ме ње не јав но сти, а на ро чи то мла дим љу ди ма, 
б) обра зов ни и про гра ми обу ке, у окви ру за јед ни ца и гру па о 

ко ји ма је реч, 
в) ак тив но сти за из град њу ка па ци те та у обла сти очу ва ња 

не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа, а на ро чи то упра вља-
ња и на уч них ис тра жи ва ња и 

г) не фор мал не на чи не пре но ше ња зна ња, 
2) оба ве шта ва ње јав но сти о опа сно сти ма ко је пре те не ма те ри-

јал ном кул тур ном на сле ђу, као и о ак тив но сти ма ко је се во де 
за при ме ну не дав но усво је не и ра ти фи ко ва не Кон вен ци је и 

3) про мо ци ју обра зо ва ња о очу ва њу при род них ло ка ци ја и ме-
ста од зна ча ја, чи је је по сто ја ње нео п ход но за из ра жа ва ње 
не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа.

14)  И. Ја нев, Од но си Ју го сла ви је са UNE SCO-om, Бе о град, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
2010, стр. 97-101.
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У очу ва њу, за шти ти и уна пре ђе њу ста ња не ма те ри јал ног кул-
тур ног на сле ђа од по себ не ва жно сти и зна ча ја је и уло га  за јед ни ца, 
гру па (по себ но не вла ди них, струч них, ис тра жи вач ких, до бро твор-
них, ху ма ни тар них и сл.), али и по је ди на ца. За то је оба ве за сва ке 
др жа ве да у окви ру сво јих ак тив но сти за очу ва ње не ма те ри јал ног 
кул тур ног на сле ђа, обез бе ди нај ши ре мо гу ће уче шће за јед ни ца, 
гру па и, у крај њем слу ча ју, по је ди на ца ко ји ства ра ју, одр жа ва ју и 
пре но се та кво на сле ђе, и ак тив но их укљу чи у упра вља ње њи ме. 

Оста је да у на ред ном пе ри о ду (на да мо се што пре) над ле жни 
ор га ни у Ре пу бли ци Ср би ји ин пле мен ти ра ју од ред бе ове уни вер-
зал не кон вен ци је у сво је на ци о нал но за ко но дав ство чи ме би ови 
ме ђу на род ни стан дар ди по ста ли део ин те грал ног прав ног и дру-
штве ног си сте ма на ше др жа ве. 

КУЛ ТУ РА И КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА СР БИ ЈЕ

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 ри15).  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. 

Та ко ус по ста вље на прав на осно ва за оства ре ње кул тур не 
по ли ти ке16) 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 

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

аспек ти, Маг на аген да, Бе о град, 2002. 
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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 не. 

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 
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 ри. 

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 ке17) 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-

17)  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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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 
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 ве18). 

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-

18)  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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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. 

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 сти, 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 ке19) 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 

19)  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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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 
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 на, 
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, 
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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.

* * *
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. 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 очу ва њу не ма те ри јал ног 
кул тур ног на сле ђа ко ју је 2003. 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 2010. 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 са рад ња 
др жав них ор га на у обла сти кул ту ре и за шти те ње них вред но сти 
(по себ но не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа) на ше и дру гих др жа-
ва, би ло не по сред но, би ло пре ко ор га на UNE SCO-a. Де ло ва ње по-



стр: 301-324.

- 321 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 2/2011 год. (XXIII) X vol=28

себ ног Ме ђу вла ди ног ко ми те та 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 
не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа. 

AnaJovasevic
PROTECTIONOFINTANGIBLE

CULTURALHERITAGE
-internationalstandardsandlawofSerbia-

Summary 
In last year, Na ti o nal  par li a ment of Re pu blic of Ser bia has 
ra ti fied of  Con ven tion  UNE SCO for the sa fe gu ar ding of 
the in tan gi ble cul tu ral he ri ta ge from 2003. In this con ven-
tion has de fi ned no tion, con tents, cha rac te ri stics and ro le 
of in tan gi ble cul tu ral he ri ta ge for pe o ple ci vi li za tion and 
its way, pro ce e ding and con di ti ons of pre ser ve and system 
of pro tec tion.  In this way our sta te or gans are obli ging  to 
bring new laws for  esta blish of  in ter na ti o nal stan dards 
in cul tu ral fi eld to law and so cial system of Re pu blic of 
Ser bia. In this pa per the aut hor has analysed this in ter-
na ti o nal UNE SCO con ven tion, its so lu ti ons and system 
of in ter na ti o nal and na ti o nal law pro tec tion tо in tan gi ble 
cul tu ral he ri ta ge and Ser bia’s Co de of cul tu re from 2009. 
and har mo ni za tion the se so lu ti ons with in ter na ti o nal con-
ven tion and its stan dards.
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

The adoption of the Law on culture in the Republic of Ser-
bia in the 2009 created the legal and institutional frame-
work for the establishment and effective protection and 
development of culture, cultural activities, and cultural 
institutions. It clearly defined tasks and activities that fall 
under the jurisdiction of the Republic (and its state bodies 
and other social institutions), or the jurisdiction of the au-
tonomous provinces, local authorities and national minor-
ity councils. However, the base for the the unique activities 
of all cultural institutions in Serbia is Strategy of cultural 
development which is adopted by the National Assembly 
for a period of ten years.
By ratifying the UN Convention on the conservation of in-
tangible cultural heritage adopted  in 2003 by the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO), during 2010 in Serbia, the conditions were 
met to implement the standards of this universal conven-
tion into domestic legislation. In this way he fulfilled an-
other requirement in the direction of integration of our 
legal, economic, political and cultural systems to the EU 
that we aspire. This would allow it to be faster and easier 
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to set up international cooperation of state authorities in 
the field of culture and protection of cultural values (in 
particular the intangible cultural heritage), either directly 
or through bodies of UNESCO. The action of the special 
Intergovernmental Committee in this universal UN orga-
nization manifests itself as an indispensable factor in the 
provision, maintenance, storage, protection and promo-
tion of intangible cultural heritage.

 Овај рад је примљен 28. априла 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 9. 
јуна 2011. године.
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