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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 два зна чај на ме ђу на род на до
ку мен та о за шти ти кул тур ног на сле ђа: 1) 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 и 2) Оквир ну кон вен ци ју Са ве та Евро пе 
о вред но сти кул тур ног на сле ђа за дру штво 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 ног на сле ђа уоп ште, 
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 две кон вен ци је, о њи хо вим по је ди ним ре
ше њи ма, као и о си сте му ме ђу на род но прав не (уни вер
зал не и европ ске) и уну тра шњо прав не за шти те  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, 
Ср би ја, 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  кул тур ног на сле ђа. На и ме, На род-
на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је је на ис тој сед ни ци ра ти фи ко ва ла  
два из у зет но зна чај на ме ђу на род на до ку мен та из ове обла сти. То 
су: 1) Кон вен ци ја ОУН о очу ва њу не ма те ри јал ног кул тур ног на сле-
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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)1) и 2) Oквирну кон вен-
ци ју Са ве та Евро пе о вред но сти кул тур ног на сле ђа за дру штво ко ја 
је ина че усво је на у Фа ру 27. ок то бра 2005. го ди не2).  На тај на чин се 
ства ра со лид на осно ва да се упот пу ни по сто је ћи си стем ре ги стра-
ци је, очу ва ња, уна пре ђе ња и за шти те кул тур ног на сле ђа ус по ста-
вљен  са ви ше раз ли чи тих ме ђу на род них до ку ме на та ове европ ске 
ре ги о нал не ор га ни за ци је као што су: 1) Европ ска кул тур на кон-
вен ци ја из 1954. го ди не, 2) Кон вен ци ја о за шти ти ар хи тек тон ског 
на сле ђа Евро пе из 1985. го ди не, 3) Европ ска кон вен ци ја о за шти ти 
ар хе о ло шког на сле ђа из 1992. го ди не и 4) Европ ска кон вен ци ја о 
пре де лу из 2000. го ди не3).

Про кла мо ва ни ци ље ви ових кон вен ци ја се по ду да ра ју у ве ли-
кој ме ри. Та ко је при ли ком до но ше ња  Кон вен ци је ОУН са уни вер-
зал ним зна че њем и при ме ном ис так ну то да су то сле де ћи ци ље-
ви: 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 ал ног кул тур ног на сле ђа 
без об зи ра ко ме оно при па да4).  

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)5) 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 ва6), 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 

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) Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је – Ме ђу на род ни уго во ри, бр. 1/2010.
3) Б. Стој ко вић, Кул тур на по ли ти ка европ ске ин те гра ци је, Ин сти тут за европ ске сту ди је, 

Бе о град, 1995, стр. 45-49.
4) В. Спа јић Во каш, М. Ку коч, С. Ба шић, Обра зо ва ње за људ ска пра ва и де мо кра ци ју, За-

греб, Хр ват ско по вје рен ство за UNE SCO, 2001, стр. 56-68. 
5) Vi še: UNE SCO Year bo ok on pe a ce and con flict stu di es, Gre en wo ods Press, Pa ris, 1986. 
6) V. Le nart, Edu ca tion and hu man rights, Spe cial is sue, Ham burg, 2002, str. 78-81.
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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 ре7). 

На сли чан на чин по сту па и Оквир на европ ска кон вен ци ја. Она 
је, на и ме, до не та ка ко би се оства ри ли ци ље ви ко ји су од ре ђе ни 
као  по стиг ну ти ни во са гла сно сти др жа ва чла ни ца ове ре ги о нал не 
европ ске ор га ни за ци је о сле де ћим пи та њи ма као што су:  1) при-
зна ва ње  да је пра во на кул тур но на сле ђе нео дво ји во од пра ва на 
уче шће у кул тур ном жи во ту, као што је то већ ра ни је утвр ђе но у 
Уни вер зал ној де кла ра ци ји ОУН о људ ским пра ви ма (из 1948. го ди-
не), 2) при зна ва ње по је ди нач не и ко лек тив не од го вор но сти пре ма 
кул тур ном на сле ђу као за јед нич кој ба шти ни це ло куп ног људ ског 
ро да, 3) на гла ша ва ње да је крај њи циљ очу ва ње кул тур ног на сле-
ђа и ње го ва одр жи ва на ме на за људ ски раз вој и ква ли тет жи во та и 
4) пред у зи ма ње  нео п ход них ко ра ка за при ме ну од ре да ба ове кон-
вен ци је у по гле ду: а) уло ге кул тур ног на сле ђа у из град њи ми ро-
љу би вог и де мо крат ског дру штва, као и про це са одр жи вог раз во ја 
и уна пре ђе ња кул тур не ра зно ли ко сти и б) ве ће си нер ги је над ле-
жно сти из ме ђу свих за ин те ре со ва них јав них, ин сти ту ци о нал них и 
при ват них ак те ра8). 

При усва ја њу  Oквирне кон вен ци је Са ве та Евро пе9) о вред но-
сти кул тур ног на сле ђа за дру штво др жа ве чла ни це Са ве та Евро пе 
су има ле у ви ду да је јед но од основ них на че ла на ко ји ма по чи ва 
осни ва ње и де ло ва ње Са ве та Евро пе ка ко да се по стиг не што ве ће 
је дин ство ме ђу сво јим чла ни ца ма, са ци љем да очу ва ју и уна пре-
ђу ју иде а ле и прин ци пе за сно ва не на по што ва њу људ ских пра ва, 
де мо кра ти ји и вла да ви ни пра ва, ко ји чи не њи хо во за јед нич ко на-
сле ђе, те да се  љу ди и људ ске вред но сти на ђу у сре ди шту про ши-
ре ног и тран свер зал ног кон цеп та кул тур ног на сле ђа. У том ци љу 
на гла ша ва ју ћи вред но сти и по тен ци ја ле кул тур ног на сле ђа, про-
ми шље но упо тре бље ног, као јед ног од зна чај них ре сур са одр жи вог 
раз во ја и ква ли те та жи во та у дру штву ко је се не пре кид но раз ви ја, 

7) Ca ta lo gue of do cu ments and pu bli ca ti ons, UNE SCO, Pa ris, 2005. 
8) Euro pean per spec ti ves an cul tu ral po licy, Pa ris, UNE SCO, 2001, str. 65-71.
9) В.Ђе рић, Са вет Евро пе, Цен тар за ан ти рат ну ак ци ју, Бе о град, 2002, стр. 33.
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Са вет Евро пе и др жа ве као ње го ве чла ни це су у пот пу но сти све сне 
пра ва сва ког по је дин ца да се, по шту ју ћи пра ва и сло бо де дру гих, 
ба ви кул тур ним на сле ђем пре ма соп стве ном из бо ру, као јед ном од 
пра ва да се сло бод но укљу чи у кул тур ни жи вот, ко је је утвр ђе но 
Уни вер зал ном де кла ра ци јом о људ ским пра ви ма Ује ди ње них на-
ци ја (1948. го ди не) и за га ран то ва но Ме ђу на род ним пак том о еко-
ном ским, со ци јал ним и кул тур ним пра ви ма (1966. го ди не). 

УЛО ГА UNE SCOA У ЗА ШТИ ТИ 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, 
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 ци10), 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 и при то ме 
има ју ћи у ви ду да би ме ђу на род на за јед ни ца тре ба ло да до при-
не се, за јед но са по је ди ним др жа ва ма очу ва њу ова квог на сле ђа, а 

10) Ф. Кур чи но вић, Кон вен ци је UNE SCOa 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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у ду ху са рад ње и уза јам не по мо ћи, под се ћа ју ћи се на UNE SCO 
програмe ко ји се од но се на не ма те ри јал но кул тур но на сле ђе, по-
себ но на про гла ше ње „Ре мек-де ла усме ног и не ма те ри јал ног на-
сле ђа чо ве чан ства“, као и на не про це њи ву уло гу не ма те ри јал ног 
кул тур ног на сле ђа у сми слу фак то ра збли жа ва ња љу ди и обез бе ђи-
ва ња раз ме не и раз у ме ва ња ме ђу њи ма до не та је Кон вен ци ја ОУН 
о очу ва њу не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа ко ју је не дав но при-
хва ти ла и на ша др жа ва чи ме је пре у зе ла оба ве зу да ме ђу на род не 
стан дар де ина у гу ри са не у овом до ку мен ту ин кор по ри ше у до ма ћи 
прав ни и дру штве ни си стем.

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 ни ци11). 
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-

11) 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, UNE SCO, 
Pa ris, 2000. 
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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 риј ла 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. 

МЕЂУНАРОДНA ЗАШ ТИТA    
НЕ МА ТЕ РИ ЈАЛ НОГ КУЛ ТУР НОГ НА СЛЕ ЂА

На ме ђу на род ном ни воу12) 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: 

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. 
Ови ор га ни 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 ри јал ног кул тур ног на сле ђа 
ус по ста вља ју ефи ка сан 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 

12) Cul tu re, tra de and glo ba li za tion, Qu e sti ons and an swers, Pa ris, UNE SCO, 2000.
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њи хо вим на сто ја њи ма да очу ва ју не ма те ри јал но кул тур но на сле-
ђе13). 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 су14): 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 
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. 

13) 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.

14) 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. 



- 322 -

ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂААна Јовашевић

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 сла15). 

УЛО ГА СА ВЕ ТА ЕВРО ПЕ  
У ЗА ШТИ ТИ КУЛ ТУР НОГ НА СЛЕ ЂА

На сли чан на чин као у ме ђу на род ној за јед ни ци, та ко и на 
европ ском кон ти нен ту у окви ру др жа ва чла ни ца Са ве та Евро пе се 
ус по ста вља ју је дин стве ни прав ни осно ви за све о бу хват ну и ефи-
ка сну за шти ту и очу ва ње кул тур ног на сле ђа16). У том ци љу је и 
до не та Oквирна кон вен ци ја Са ве та Евро пе о вред но сти кул тур-
ног на сле ђа за дру штво ко ја је ина че усво је на у Фа ру 27. ок то бра 
2005. го ди не17).  На тај на чин је ства ре на је дин стве на осно ва да се 
упот пу ни по сто је ћи си стем ре ги стра ци је, очу ва ња, уна пре ђе ња и 
за шти те кул тур ног на сле ђа ус по ста вљен  са ви ше раз ли чи тих ме-

15) 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.

16) Vi še: J. Holt hoff, Kul tur ra um Euro pa, Ba den-Ba den, No mos, 2006. go di ne.
17) Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је – Ме ђу на род ни уго во ри, бр. 1/2010.
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ђу на род них до ку ме на та ове европ ске ре ги о нал не ор га ни за ци је као 
што су: 1) Европ ска кул тур на кон вен ци ја из 1954. го ди не, 2) Кон-
вен ци ја о за шти ти ар хи тек тон ског на сле ђа Евро пе из 1985. го ди не, 
3) Европ ска кон вен ци ја о за шти ти ар хе о ло шког на сле ђа из 1992. 
го ди не и 4) Европ ска кон вен ци ја о пре де лу из 2000. го ди не18).

У том кон тек сту је по себ но ис так ну та по тре ба да се сва ки по-
је ди нац укљу чи у стал ни про цес де фи ни са ња и упра вља ња кул тур-
ним на сле ђем у ко ме до ла зи до пу ног из ра жа ја  оства ре ње прин-
ци па по ли ти ке кул тур ног на сле ђа и ини ци ја ти ва у обра зо ва њу ко-
је сма тра ју да је сво кул тур но на сле ђе јед на ко, уна пре ђу ју ћи та ко 
ди ја лог ме ђу кул ту ра ма и ре ли ги ја ма. Ти ме се ства ра ју осно ве за 
ус по ста вља ње ‘’па не вроп ског’’ окви ра за са рад њу у ди на мич ном 
про це су ствар не при ме не прин ци па обез бе ђе ња и за шти те кул тур-
ног на сле ђа као те ко ви не раз во ја људ ске ци ви ли за ци је, а у чи јој се 
осно ви на ла зи Европ ска кул тур на кон вен ци ја из 1954. го ди не.

Оквир на кон вен ци ја Са ве та Евро пе о вред но сти кул тур ног на-
сле ђа за дру штво је до не та ка ко би се оства ри ли по ста вље ни ци-
ље ви19) ко ји су од ре ђе ни као  по стиг ну ти ни во са гла сно сти др жа ва 
чла ни ца ове ре ги о нал не европ ске ор га ни за ци је о сле де ћим пи та-
њи ма као што су: 1) при зна ва ње  да је пра во на кул тур но на сле-
ђе нео дво ји во од пра ва на уче шће у кул тур ном жи во ту, као што је 
утвр ђе но у Уни вер зал ној де кла ра ци ји ОУН о људ ским пра ви ма (из 
1948. го ди не), 2) при зна ва ње по је ди нач не и ко лек тив не од го вор но-
сти пре ма кул тур ном на сле ђу као за јед нич кој ба шти ни це ло куп ног 
људ ског ро да, 3) на гла ша ва ње да је крај њи циљ очу ва ње кул тур ног 
на сле ђа и ње го ва одр жи ва на ме на за људ ски раз вој и ква ли тет жи-
во та и 4) пред у зи ма ње  нео п ход них ко ра ка за при ме ну од ре да ба 
ове кон вен ци је у по гле ду: а) уло ге кул тур ног на сле ђа у из град њи 
ми ро љу би вог и де мо крат ског дру штва, као и про це са одр жи вог 
раз во ја и уна пре ђе ња кул тур не ра зно ли ко сти и б) ве ће си нер ги је 
над ле жно сти из ме ђу свих за ин те ре со ва них јав них, ин сти ту ци о-
нал них и при ват них ак те ра.

За јед нич ко кул тур но на сле ђе Евро пе ко је спа ја ње ну про шлост, 
са да шњост и бу дућ ност се са сто ји из две вр сте еле ме на та. То су: 
1) сви об ли ци кул тур ног на сле ђа у Евро пи ко ји чи не за јед нич ки 

18) Б. Стој ко вић, Кул тур на по ли ти ка европ ске ин те гра ци је, Ин сти тут за европ ске сту ди је, 
Бе о град, 1995, стр. 45-49.

19) M. de An ge lo, P. Ve spe ri ni, Cul tu ral Po li ci es in Euro pe: A Com pa ra ti ve Ap pro ach, Co un cil 
of Euro pe, 1998, str. 65-68. 
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из вор се ћа ња, раз у ме ва ња, иден ти те та, ко хе зи је, ства ра ла штва и 
2) иде а ли, прин ци пи и вред но сти ко ји су про ис те кли из ис ку ста ва 
сте че них кроз на пре дак и су ко бе из про шло сти, ко ји не гу ју раз-
вој ми ро љу би вог и ста бил ног дру штва, за сно ва ног на по што ва њу 
људ ских пра ва, де мо кра ти је и вла да ви ни пра ва. Ова ко де фи ни са-
но кул тур но на сле ђе, за пра во, озна ча ва скуп ре сур са на сле ђе них 
из про шло сти, ко је љу ди  иден ти фи ку ју, не за ви сно од вла сни штва 
над њи ма,  као од раз и из раз не пре кид но ево лу и ра ју ћих вред но-
сти, уве ре ња, зна ња и тра ди ци ја. Оно об у хва та све ви до ве жи вот не 
сре ди не на ста ле ин тер ак ци јом чо ве ка и про сто ра то ком вре ме на. У 
од но су на та ко од ре ђе но кул тур но на сле ђе ко је има по се бан зна чај 
за дру штво у це ли ни, др жа ве у окви ру Са ве та Евро пе су пре у зе ле 
од ре ђе на пра ва и оба ве зе. Тај кор пус њи хо вих пра ва и оба ве за се 
мо же све сти на сле де ће. 

Та ко др жа ве као стра не пот пи сни це ове европ ске кон вен ци је 
при зна ју да: 1) сви љу ди, по је ди нач но или ко лек тив но, има ју пра во 
да ужи ва ју до бро бит кул тур ног на сле ђа и до при но се ње го вом бо-
га ће њу, 2) сви, по је ди нач но или ко лек тив но, има ју оба ве зу да по-
шту ју кул тур но на сле ђе дру гих на исти на чин као и сoпствено на-
сле ђе, а са мим тим и за јед нич ко на сле ђе Евро пе и 3) оства ри ва ње 
пра ва на кул тур но на сле ђе мо же да под ле же са мо оним огра ни че-
њи ма ко ја су ну жна у де мо крат ском дру штву ра ди за шти те јав ног 
ин те ре са, пра ва и сло бо да дру гих20). У том сми слу европ ске др жа-
ве су се оба ве за ле да у свом на ци о нал ном по ли тич ком, прав ном и 
дру штве ном си сте му пре ду зму сле де ће ме ре и рад ње као што су: 
1) да при зна ју јав ни ин те рес ве зан за еле мен те кул тур ног на сле ђа у 
скла ду са њи хо вим зна ча јем за дру штво, 2) да уна пре ђу ју вред ност 
кул тур ног на сле ђа ње го вом иден ти фи ка ци јом, про у ча ва њем, ту ма-
че њем, за шти том, очу ва њем и пред ста вља њем и 3) да обез бе де у 
спе ци фич ном кон тек сту сва ке по је ди не др жа ве по сто ја ње за кон-
ских од ре да ба ко је се од но се на про це ду ре оства ри ва ња пра ва на 
кул тур но на сле ђе21). 

На исти на чин су др жа ве, ме ђу ко ји ма и Ре пу бли ка Ср би ја по-
сле ра ти фи ка ци је ове европ ске кон вен ци је, пре у зе ле и сле де ће оба-
ве зе: 1) да не гу ју при вред ну и дру штве ну кли му ко ја под сти че уче-
шће у ак тив но сти ма ве за ним за кул тур но на сле ђе, 2) да  уна пре ђу ју 
за шти ту кул тур ног на сле ђа као цен трал ног фак то ра у ме ђу соб но 

20)  А. Сем пе ри ни,  Мул ти кул ту ра ли зам, Clio, Бе о град, 1999, стр. 17-19.
21)  Co un cil of Euro pe, Hand bo ok of cul tu ral af fa irs in Euro pe, Ba den . Ba den, No mos, 2000, 

str. 45-53.  
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по ве за ним ци ље ви ма одр жи вог раз во ја, кул тур не ра зно ли ко сти и 
са вре ме ног ства ра ла штва ко ји се ме ђу соб но на до пу њу ју, 3) да пре-
по зна ју вред ност кул тур ног на сле ђа ко је се на ла зи на те ри то ри ји 
под њи хо вом над ле жно шћу, без об зи ра на ње го во по ре кло и 4) да 
фор му ли шу ин те гри са не стра те ги је ра ди олак ша ња при ме не од ре-
да ба ове кон вен ци је.

ЗАШТИТАКУЛТУРНОГНАСЛЕЂА
УРЕПУБЛИЦИСРБИЈИ

Европ ски стан дар ди ко ји су при хва ће ни у окви ру Са ве та Евро-
пе по ста вља ју од ре ђе не оба ве зе пред по је ди не др жа ве у по гле ду 
пред у зи ма ња од го ва ра ју ћих рад њи и ме ра ка ко би се ус по ста вио 
је дин ствен, ефи ка сан, ква ли те тан и за ко нит на чин уре ђе ња и за-
шти те кул тур ног на сле ђа22). Та ко се од др жа ва-чла ни ца ове ре ги-
о нал не ор га ни за ци је зах те ва да  пре ко над ле жних јав них вла сти и 
дру гих над ле жних др жав них ор га на: 1) под сти чу раз ми шља ња о 
ети ци и ме то да ма пред ста вља ња кул тур ног на сле ђа, као и по што-
ва ње ра зно ли ко сти ту ма че ња, 2) утвр де по ступ ке из ми ре ња ко ји 
ће се пра вич но ба ви ти си ту а ци ја ма у ко ји ма раз ли чи те за јед ни це 
при да ју про тив реч не вред но сти истом кул тур ном на сле ђу, 3) раз-
ви ја јау свест о кул тур ном на сле ђу као сред ству ко је олак ша ва ми-
ро љу би ву ко ег зи стен ци ју, под сти чу ћи ме ђу соб но раз у ме ва ње и, 
као ре зул тат то га, ре ша ва ње и спре ча ва ње су ко ба и 4)  ин те гри шу 
ове при сту пе у све ви до ве до жи вот ног уче ња и обу ке.

На тај на чин европ ске др жа ве ује ди ње не у европ ском кул тур-
ном про сто ру пре у зи ма ју оба ве зу да ис ко ри сте све рас по ло жи ве 
ви до ве и об ли ке ис по ља ва ња кул тур ног на сле ђа  у ци љу да: 1)  1) 
обо га те про це се про стор ног, кул тур ног, еко ном ског, по ли тич ког и 
дру штве ног раз во ја, при бе га ва ју ћи, ка да је по треб но, про це на ма о 
ути ца ју на кул ту ру и усва ја ју ћи стра те ги је за убла жа ва ње ште те, 2)   
про мо ви шу ин те гри са ни при ступ по ли ти ка ма ве за ним за кул тур ну, 
би о ло шку, ге о ло шку и пре де о ну ра зно ли кост ка ко би се по сти гла 
рав но те жа из ме ђу ових еле ме на та, 3) по ја ча ју дру штве ну ко хе зи ју 
не го ва њем осе ћа ја за јед нич ке од го вор но сти пре ма ме сти ма у ко ји-
ма љу ди жи ве и 4) про мо ви шу ква ли тет као циљ при ли ком вр ше ња 
са вре ме них ин тер вен ци ја на сре ди ну, не угро жа ва ју ћи, при томe, 
ње не по сто је ће кул тур не вред но сти. 

22) А. Јо ва ше вић, „Са вре ме не тен ден ци је кул тур не по ли ти ке у Евро пи“, По слов на еко но
ми ја, Но ви Сад, бр. 2/2010, стр. 593-601. 
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Ти ме се ства ра ју осно ви за одр жа ва ње кул тур ног на сле ђа на 
дру штве но при хва тљи вом ни воу23). У том ци љу су по је ди не др жа ве 
пре у зе ле сле де ће оба ве зе као што су: 1)  да про мо ви шу це ло ви тост 
кул тур ног на сле ђа та ко што ће оси гу ра ти да од лу ке о из ме на ма бу-
ду уте ме ље не на раз у ме ва њу њи ма свој стве них кул тур них вред но-
сти, 2) да де фи ни шу и про мо ви шу прин ци пе одр жи вог упра вља ња 
и под сти ца ти ње но очу ва ње, 3) да оси гу ра ју да сви оп шти тех нич-
ки  про пи си узи ма ју у об зир спе ци фич не зах те ве очу ва ња кул тур-
ног на сле ђа, 4) да се про мо ви шу  по тре бе ма те ри ја ла, тех ни ка и ве-
шти на про ис те клих из тра ди ци је и ис тра жи ва ти њи хов по тен ци јал 
за са вре ме не при ме не и 5) да се про мо ви ше ви со ко ква ли те тан рад 
кроз си сте ме струч них ква ли фи ка ци ја и акре ди та ци ја по је дин ци-
ма, пред у зе ћи ма и ин сти ту ци ја ма. 

Тим ци ље ви ма тре ба да бу ду под ре ђе не и при вред не ак тив но-
сти24) у др жа ви. На и ме, у на ме ри да се у пот пу но сти ис ко ри сти 
по тен ци јал  кул тур ног на сле ђа као фак то ра за одр жи ви при вред ни 
раз вој, др жа ве су пре у зе ле оба ве зу да ће: 1) по ди за ти свест и ко ри-
сти ти еко ном ски по тен ци јал кул тур ног на сле ђа, 2) узе ти у об зир 
спе ци фи чан ка рак тер и ин те ре се кул тур ног на сле ђа при ли ком кре-
и ра ња еко ном ских по ли ти ка и 3) оси гу ра ти да ове по ли ти ке, без 
ика квих угро жа ва ња, по шту ју це ло ви тост кул тур ног на сле ђа и ње-
го ве на сле ђе не вред но сти. При хва та ју ћи та кав оп ште дру штве ни 
зна чај и уло гу кул тур ног на сле ђа за дру штве ну за јед ни цу у це ли ни 
и ње ну бу дућ ност, на те ме љи ма Оквир не кон вен ци је Са ве та Евро-
пе25) је за пра во ус по ста вље на за јед нич ка и по де ље на од го вор ност 
за кул тур но на сле ђе, ње го во одр жа ва ње, уна пре ђе ње и ефи ка сан 
си стем за шти те. За одр жи во и ра ци о нал но упра вља ње кул тур ним 
на сле ђем од зна ча ја за це лу дру штве ну за јед ни цу од по себ ног је 
зна ча ја оба ве за др жа ва да ус по ста ве си стем и ор га ни за ци ју јав не 
од го вор но сти за кул тур но на сле ђе26). 

То зна чи да су др жа ве пре у зе ле оба ве зе да ће упра вља ти кул-
тур ним на сле ђем, та ко што ће: 1) про мо ви са ти ин те гри са ни и до-

23)  А. Јо ва ше вић, „Уло га спољ не кул тур не по ли ти ке у са вре ме ним европ ским то ко ви ма“, 
Го ди шњак Уни вер зи те та Еducons, Но ви Сад, бр. 1/2010, стр. 219-231.

24)  Ви ше: М. Дра ги ће вић Ше шић, Пред у зет ни штво у кул ту ри, Збор ник Фа кул те та драм-
ских умет но сти, Бе о град, бр. 4/2000. 

25)  С. Мун ди, Кул тур на по ли ти ка – крат ки во дич, Са вет Евро пе, Бал кан култ, Бе о град, 
2001, стр. 18-23.

26)  U.H. Me in hof, A. Tri a nafylli don, 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.
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бро ин фор ми са ни при ступ од стра не јав них вла сти у свим обла сти-
ма и на свим ни во и ма, 2) раз ви ја ти прав не, фи нан сиј ске и струч не 
окви ре ко ји су нео п ход ни за уса гла ше но де ло ва ње над ле жних јав-
них вла сти, струч ња ка, вла сни ка, ин ве сти то ра, пред у зе ћа, не вла-
ди них ор га ни за ци ја и ци вил ног дру штва, 3) раз ви ја ти ино ва тив не 
на чи не за са рад њу јав них вла сти са дру гим ак те ри ма, 4)  по што-
ва ти и охра бри ва ти до бро вољ не ини ци ја ти ве ко је до пу њу ју уло гу 
јав них вла сти и 5) охра бри ва ти не вла ди не ор га ни за ци је за ин те ре-
со ва не за за шти ту кул тур ног на сле ђа да де лу ју у јав ном ин те ре су.

Ти ме се обез бе ђу ју осно ве  за до ступ ност кул тур ног на сле ђа 
и ње го во уче шће у де мо крат ским дру штви ма као што је и на ше 
дру штво.  Та ко је и Ре пу бли ка Ср би ја при хва та ју ћи оба ве зе на ста-
ле ра ти фи ка ци јом Оквир не европ ске кон вен ци је пре у зе ла сле де ће 
оба ве зе да: 1) под сти че сва ко га да уче ству је у: а) про це су иден ти-
фи ка ци је, про у ча ва ња, ту ма че ња, за шти те, очу ва ња и пред ста вља-
ња кул тур ног на сле ђа и б) раз ми шља њу и јав ној рас пра ви о мо гућ-
но сти ма и иза зо ви ма ко је пред ста вља кул тур но на сле ђе, 2) узи ма 
у об зир вред ност ко ју сва ка за јед ни ца по ве за на на сле ђем при да је 
кул тур ном на сле ђу ко је сма тра де лом сво га иден ти те та, 3) пре по-
зна уло гу до бро вољ них ор га ни за ци ја, ка ко као парт не ра у овим ак-
тив но сти ма, та ко и као кон струк тив них кри ти ча ра по ли ти ка ко је 
се до но се на кул тур но на сле ђе и 4) пре ду зме ко ра ке да по бољ ша ју 
до ступ ност на сле ђа, на ро чи то мла ди ма и они ма ко ји су дру штве но 
угро же ни, у ци љу по ди за ња све сти о ње го вој вред но сти, по тре би 
да се оно одр жа ва и очу ва, али и до бро би ти ко ја из ње га мо же да 
про и за ђе27).  

Од по себ ног је зна ча ја за одр жи во упра вља ње28) кул тур ним на-
сле ђем и ње го во уна пре ђе ње на ко ји на чин је од ре ђен од нос кул-
тур ног на сле ђа и зна ња. У осно ви овог од но са се на ла зи оба ве за 
сва ке др жа ве да:  1) олак ша укљу чи ва ње еле ме на та кул тур ног на-
сле ђа у на став не про гра ме на свим ни во и ма обра зо ва ња, не ну жно 
као за се бан на став ни пред мет, већ као пло дан из вор про у ча ва ња у 
окви ру дру гих пред ме та, 2) учвр сти ве зу из ме ђу оп штег обра зо-
ва ња о на сле ђу и струч ног оспо со бља ва ња, 3) под сти че ин тер ди-
сци пли нар но ис тра жи ва ње кул тур ног на сле ђа за јед ни ца по ве за них 
на сле ђем, окру же ња и њи хо ве ме ђу соб не по ве за но сти и 4) под сти-

27) Д. Су бо тић, Но ви јав ни ме наџ мент, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, стр. 
171-174.

28) Ви ше: М. Дра ги ће вић Ше шић, Б. Стој ко вић, Кул ту ра – ме наџ мент – ани ма ци ја  мар
ке тинг, Clio, Бе о град, 2000. 
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че трај ну про фе си о нал ну обу ку и раз ме ну зна ња и ве шти на, ка ко у 
окви ру обра зов ног си сте ма, та ко и из ван ње га.

На сли чан на чин се од по је ди них др жа ва, па та ко и од Ре пу-
бли ке Ср би је у на ред ном пе ри о ду, зах те ва ус по ста вља ње ра зум-
ног и одр жи вог од но са из ме ђу кул тур ног на сле ђа и ин фор ма тич ког 
дру штва. У том ци љу се  од др жа ве и ње них над ле жних ор га на (као 
и ор га ни за ци ја од јав ног зна ча ја) оче ку је да се оба ве жу да ће раз-
ви ја ти упо тре бу ди ги тал них тех но ло ги ја ра ди по бољ ша ња при сту-
па кул тур ном на сле ђу и пред но сти ко је из њих про ис ти чу. У том 
ци љу се пред у зи ма ју од ре ђе не ме ре ко је тре ба да: 1) охра бре ини-
ци ја ти ве ко је по спе шу ју ква ли тет са др жа ја и на сто је да оси гу ра ју 
ра зно ли кост је зи ка и кул ту ра у ин фор ма ци о ном дру штву, 2) по др-
же ме ђу на род не ком па ти бил не стан дар де ко ји се ти чу из у ча ва ња, 
очу ва ња, вред но ва ња и без бед но сти кул тур ног на сле ђа, а бо ре ћи 
се про тив иле гал не тр го ви не кул тур ним до бри ма, 3) на сто је да 
укло не пре пре ке у при сту пу ин фор ма ци ја ма о кул тур ном на сле ђу, 
на ро чи то у обра зов не свр хе, исто вре ме но шти те ћи пра ва ин те лек-
ту ал не сво ји не и 4) пре по зна ју да ства ра ње ди ги тал них са др жа ја 
ве за них за на сле ђе не тре ба да ште ти очу ва њу по сто је ћег на сле ђа.

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 риј ла ног кул тур ног на сле ђа је пре у зе ла сле-
де ће оба ве зе29):  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 ним 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 

29) 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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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 ку 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, 

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 ди30): 

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, 

30) И. Ја нев, Од но си Ју го сла ви је са UNE SCOom, Бе о град, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
2010, стр. 97-101.
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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.

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.

* 
*    *

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 два зна чај на ме ђу на род на до ку мен та: Кон вен-
ци је ОУН о очу ва њу не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа  и Оквир не 
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кон вен ци је Са ве та Евро пе о вред но сти кул тур ног на сле ђа за дру-
штво 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 и европ ски стан дар ди ина у гу ри са ни од-
ре да ба ма ових кон вен ци ја  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 у обла сти кул-
ту ре и за шти те ње них вред но сти (кул тур ног на сле ђа) на ше и дру-
гих др жа ва, би ло не по сред но, би ло пре ко UNE SCO-a или Са ве та 
Евро пе (не по сред но или пре ко њи хо вих спе ци ја ли зо ва них ор га на 
и ор га ни за ци ја). Де ло ва ње по себ них ор га на, ко ми те та и фон до ва 
при ме ђу на род ним (уни вер зал ним и ре ги о нал ним) ор га ни за ци ја-
ма ко је су спе ци ја ли зо ва не за област кул ту ре и кул тур не са рад ње 
се у овом по гле ду по ка зу је као не за о би ла зан фак тор у ства ра њу и 
одр жа ва њу, од но сно уна пре ђе њу за јед нич ког кул тур ног про сто ра 
и ин тер кул тур ног ди ја ло га. 

AnaJovasevic
PROTECTIONOFCULTURALHERITAGE

-internationalandeuropeanstandardsandlawofSerbia-
Summary

In last year, Na ti o nal  par li a ment of Re pu blic of Ser bia 
has ra ti fied two im por tan ce  con ven ti ons: 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 and Con ven tion  of Co un cil of Euro pe 
of the va lue of cul tu ral he ri ta ge for so ci ety from 2005. In 
the se con ven ti ons ha ve 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 the se in ter na ti o nal con ven ti ons, its so lu ti ons and 
system of in ter na ti o nal and na ti o nal law pro tec tion tо 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
ti ons 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, Ser bia, or
gans 
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Resume

In last year, Na ti o nal  par li a ment of Re pu blic of Ser bia 
has ra ti fied two im por tan ce  oon ven ti ons: 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 and Con ven tion  of Co un cil of Euro pe 
of the va lue of cul tu ral he ri ta ge for so ci ety from 2005. In 
the se con ven ti ons ha ve 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.  That for med the gro unds 
for the com ple tion of the exi sting system of re gi stra tion, 
con ser va tion, im pro ve ment and pro tec tion of cul tu ral he
ri ta ge, con si sting of se ve ral dif fe rent in ter na ti o nal do cu
ments adop ted by this Euro pean re gi o nal or ga ni za tion 
such as: 1) the Euro pean Cul tu ral Con ven tion adop ted in 
1954, 2) the Con ven tion for the Pro tec tion of the Ar chi
tec tu ral He ri ta ge of Euro pe adop ted in 1985, 3) the Euro
pean Con ven tion on the Pro tec tion of the Ar cha e o lo gi cal 
He ri ta ge of Euro pe, adop ted in 1992 and 4) The Euro pean 
Landsca pe Con ven tion adop ted in 2000. 
The se con ven ti ons we re adop ted in or der to ac com plish 
the go als de ter mi ned as the ac hi e ved le vel of con sen sus of 
the sta tes that are mem bers of the se in ter na ti o nal  or ga ni
za ti ons, per ti nent to the fol lo wing qu e sti ons: 1) the re cog



- 334 -

ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂААна Јовашевић

ni tion that the right re la ting to cul tu ral he ri ta ge can not be 
se pa ra ted from the right to par ti ci pa te in cul tu ral li fe, as 
it has pre vi o usly been de ter mi ned by the Uni ver sal Dec la
ra tion on Hu man Rights (adop ted by the OUN in 1948), 2) 
the re cog ni tion of in di vi dual and col lec ti ve re spon si bi lity 
for cul tu ral he ri ta ge as the com mon he ri ta ge of the en ti re 
man kind, 3) emp ha si zing as its fi nal goal the con ser va tion 
of cul tu ral he ri ta ge and its su sta i na ble use for hu man de
ve lop ment and the qu a lity of li fe and 4) ta king ne ces sary 
steps to apply the pro vi si ons of the Con ven tion con cer
ning: a) the ro le of cul tu ral he ri ta ge in the con struc tion of 
pe a ce ful and de moc ra tic so ci ety and the pro cess of su sta
i na ble de ve lop ment along with the pro mo tion of cul tu ral 
di ver sity and b) gre a ter synergy of com pe ten ces among all 
the in te re sted pu blic, in sti tu ti o nal and pri va te ac tors. 
When adop ting the two con ven ti ons, the sta tes to ok in to 
ac co unt the fact that one of the fun da men tal prin ci ples the 
esta blis hment and the ac ti vity of the Uni ted na ti ons and  
Co un cil of Euro pe rests upon is to ac hi e ve gre a ter unity 
bet we en its mem bers, in or der to con ser ve and im pro ve 
the ide als and prin ci ples ba sed upon the re spect of hu
man rights, de moc racy and the ru le of law (which the ir 
com mon he ri ta ge is com pri sed of), so that pe o ple and hu
man va lu es are to be put in the cen ter of the en lar ged and 
tran sver sal con cept of cul tu ral he ri ta ge. With the aim to 
emp ha si ze the va lu es and the po ten ti als of cul tu ral he ri
ta ge wi sely used as one of the im por tant re so ur ces of su
sta i na ble de ve lop ment and qu a lity of li fe in a con stantly 
evol ving so ci ety, the UNE SCO and Co un cil of Euro pe and 
the sta tes as its mem bers are com ple tely awa re of each in
di vi dual’s right to, with the re spect of rights and fre e doms 
of ot hers, en ga ge with the cul tu ral he ri ta ge of his cho i ce, 
as an aspect of the right to freely par ti ci pa te in cul tu ral li
fe en shri ned in the Uni ted Na ti ons Uni ver sal Dec la ra tion 
of Hu man Rights (1948) and gu a ran teed by the In ter na ti
o nal Co ve nant on Eco no mic, So cial and Cul tu ral Rights 
(1966). 
In ac cor dan ce with that, the Euro pean Con ven tion emp ha
si zes the need to in vol ve everyone in the ongo ing pro cess 
of de fi ning and ma na ging cul tu ral he ri ta ge, thro ugh which 
the prin ci ple of he ri ta ge po li ci es and edu ca ti o nal ini ti a ti
ves tre a ting all cul tu ral he ri ta ges equ i tably and pro mo ting 
di a lo gue among cul tu res and re li gi ons is fully ex pres sed. 
That cre a tes gro unds for the esta blis hment of a “pan  
Euro pean” fra me for co o pe ra tion in the dyna mic pro cess 
of prac ti cal im ple men ta tion of the prin ci ples of con ser va
tion and pro tec tion of cul tu ral he ri ta ge, as the le gacy of 
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hu man ci vi li za tion’s de ve lop ment, which rests upon the 
Euro pean Cul tu ral Con ven tion from 1954. Com mon cul
tu ral he ri ta ge of Euro pe, which con nects its past, pre sent 
and fu tu re in clu des two types of ele ments: 1) all forms of 
cul tu ral he ri ta ge in Euro pe, which to get her con sti tu te a 
sha red so ur ce of, re mem bran ce, un der stan ding, iden tity, 
co he sion and cre a ti vity, and 2) the ide als, prin ci ples and 
va lu es, de ri ved from the ex pe ri en ce ga i ned thro ugh pro
gress and past con flicts, which fo ster the de ve lop ment of a 
pe a ce ful and sta ble so ci ety, fo un ded on re spect for hu man 
rights, de moc racy and the ru le of law.
As de fi ned abo ve, cul tu ral he ri ta ge ac tu ally re pre sents a 
gro up of re so ur ces in he ri ted from the past which pe o ple 
iden tify, in de pen dently of ow ner ship, as a re flec tion and 
ex pres si on of the ir con stantly evol ving va lu es, be li efs, 
know led ge and tra di ti ons. It in clu des all aspects of the 
en vi ron ment re sul ting from the in ter ac tion bet we en pe o
ple and pla ces thro ugh ti me. The sta tes as mem ber of the 
in ter na ti o nal or ga ni sa ti ons and Co un cil of Euro pe ha ve 
ta ken cer tain rights and obli ga ti ons to wards the cul tu ral 
he ri ta ge de ter mi ned in such way and be ing of a par ti cu lar 
sig ni fi can ce for the so ci ety as a who le. That cor pus of the ir 
rights and obli ga ti ons is com pri sed of the fol lo wing sta te
ments. Ac cor dingly, the sta tes, as the par ti es to this Euro
pean con ven tion, agree that 1) everyone, alo ne or col lec ti
vely, has the right to be ne fit from the cul tu ral he ri ta ge and 
to con tri bu te to wards its en ric hment, 2) everyone, alo ne 
or col lec ti vely, has the re spon si bi lity to re spect the cul
tu ral he ri ta ge of ot hers as much as the ir own he ri ta ge, 
and con se qu ently the com mon he ri ta ge of Euro pe and 3) 
exer ci se of the right to cul tu ral he ri ta ge may be su bject 
only to tho se re stric ti ons which are ne ces sary in a de moc
ra tic so ci ety for the pro tec tion of the pu blic in te rest and 
the rights and fre e doms of ot hers. In that sen se, Euro pean 
sta tes are obli ged to ta ke the fol lo wing me a su res and ac ti
ons in the ir na ti o nal, po li ti cal, le gal and so cial systems: 1) 
re cog ni zing the pu blic in te rest as so ci a ted with ele ments of 
the cul tu ral he ri ta ge in ac cor dan ce with the ir im por tan ce 
to so ci ety, 2) en han cing the va lue of the cul tu ral he ri ta ge 
thro ugh its iden ti fi ca tion, study, in ter pre ta tion, pro tec tion, 
con ser va tion and pre sen ta tion and 3) en su ring, in the spe
ci fic con text of each sta te, that le gi sla ti ve pro vi si ons exist 
for exer ci sing the right to cul tu ral he ri ta ge.
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