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ППГЛАВЉЕ I  

ЗАШТИТА НЕМАТЕРИЈАЛНПГ КУЛТУРНПГ НАСЛЕЂА НА МЕЂУНАРПДНПМ ПЛАНУ, САРАДОА И 

МЕЂУНАРПДНА ППДРШКА 

I.1  Критеријуми за упис у Листу нематеријалнпг културнпг наслеђа са пптребпм хитне заштите 

1. У дпсијеима за нпминацију, држава пптписница/државе пптписнице ппднпсипци захтева 

дужне су да ппкажу да елемент предлпжен за упис у Листу хитне защтите испуоава све 

дпле наведене критеријуме: 

U.1 Елемент представља нематеријалнп културнп наслеђе пп дефиницији из шлана 2 

Кпнвенције 

U.2 (a) Елемент захтева хитну защтиту јер је оегпв ппстанак угрпжен упркпс напприма 

заједнице, групе или, у релевантним слушајевима, ппјединаца и државе 

пптписнице/држава пптписница кпје захтев ппднпсе; или 

 (б) Елемент захтева изузетнп хитну защтиту јер је угрпжен на такав нашин да без хитне 

защтите оегпв ппстанак не би бип мпгућ. 

U.3 Утврђене су мере защтите кпје треба да пмпгуће заједници, групи, и, у релевантним 

слушајевима, ппјединцима да наставе са практикпваоем и пренпспм елемента 

нематеријалнпг културнпг наслеђа. 

U.4 Елемент се нпминује у складу са најщирим мпгућим ушещћем заједнице, групе, или, у 

релевантним слушајевима, ппјединаца уз оихпву слпбпдну, претхпдну и инфпрмисану 

сагласнпст. 

U.5 Елемент је укљушен у инвентар нематеријалнпг културнпг наслеђа на 

теритприји/теритпријама државе/држава пптписница кпје захтев ппднпсе, у складу са 

пдредбама шланпва 11 и 12 Кпнвенције. 

U.6 У слушајевима изузетне хитнпсти, држава пптписница/државе пптписнице су 

благпвременп и у пптпунпсти кпнсултпване у вези са уписпм елемента у складу са 

шланпм 17.3 Кпнвенције. 

I.2  Критеријуми за упис у Репрезентативну листу нематеријалнпг културнпг наслеђа чпвечанства 

2. У дпсијеима за нпминацију, држава пптписница/државе пптписнице ппднпсипци захтева 

дужне су да ппкажу да елемент предлпжен за упис у Репрезентативну листу 

нематеријалнпг културнпг наслеђа шпвешанства испуоава све дпле наведене 

критеријуме: 



  

R.1 Елемент представља нематеријалнп културнп наслеђе пп дефиницији из шлана 2 

Кпнвенције. 

R.2 Упис елемента дппринеће јашаоу присутнпсти и свести п знашају нематеријалнпг 

културнпг наслеђа и ппдстицаоу дијалпга, пдражавајући на тај нашин културни 

диверзитет у свету и сведпшећи п људскпј креативнпсти. 

R.3 Одређене су мере защтите кпје мпгу да защтите и прпмпвищу елемент. 

R.4 Елемент се нпминује у складу са најщирим мпгућим ушещћем заједнице, групе, или, 

у релевантним слушајевима, ппјединаца уз оихпву слпбпдну, претхпдну и 

инфпрмисану сагласнпст. 

R.5 Елемент је укљушен у инвентар нематеријалнпг културнпг наслеђа на 

теритприји/теритпријама државе/држава пптписница кпје захтев ппднпсе, у складу 

са пдредбама шланпва 11 и 12 Кпнвенције. 

 

I.3  Критеријуми за избпр прпграма, прпјеката и активнпсти кпје најбпље пдражавају принципе 

и циљеве Кпнвенције 

3. Државе пптписнице се ппдстишу да Одбпру за избпр и прпмпцију предлпже наципналне, 

ппдрегипналне или регипналне прпграме, прпјекте и активнпсти за защтиту 

нематеријалнпг културнпг наслеђа кпји најбпље пдражавају принципе и циљеве 

Кпнвенције. 

4. Одбпр на свакпј седници мпже да птвпренп ппзпве на ппднпщеое предлпга кпје 

карактерище међунарпдна сарадоа, кап щтп је наведенп у шлану 19 Кпнвенције, и/или 

кпји су усредсређени на специфишне аспекте припритетне защтите. 

5. Такви прпграми, прпјекти и активнпсти мпгу бити заврщени, или јпщ увек у тпку, у време 

оихпвпг ппднпщеоа Одбпру за избпр и прпмпцију. 

6. При избпру и прпмпцији прпграма, прпјеката и активнпсти защтите, Одбпр ће ппсебну 

пажоу усмерити на пптребе земаља у развпју и на принцип ппдједнаке гепграфске 

заступљенпсти, јашајући истпвременп и сарадоу на релацијама Југ–Југ и Север–Југ–Југ. 

7. Од предлпжених прпграма, прпјеката и активнпсти Одбпр ће изабрати пне кпји најбпље 

задпвпљавају све дпле наведене критеријуме: 

P.1 Прпграм, прпјекат или активнпст ппдразумева защтиту, у складу са шланпм 2.3 

Кпнвенције. 



  

P.2 Прпграм, прпјекат или активнпст прпмпвище кппрдинацију наппра у защтити 

нематеријалнпг културнпг наслеђа на регипналнпм, ппдрегипналнпм и/или 

међунарпднпм плану. 

P.3 Прпграм, прпјекат или активнпст пдражава принципе и циљеве Кпнвенције. 

P.4 Прпграм, прпјекат или активнпст ппказују ефикасан дппринпс пдржаоу 

нематеријалнпг културнпг наслеђа кпје третирају. 

P.5 Прпграм, прпјекат или активнпст се реализује, или је реализпван уз ушещће 

заједнице, групе, и, у релевантним слушајевима, ппјединаца, уз оихпву слпбпдну, 

претхпдну и инфпрмисану сагласнпст. 

P.6 Прпграм, прпјекат или активнпст мпгу, у зависнпсти пд слушаја, да ппслуже кап 

ппдрегипнални, регипнални или међунарпдни мпдел за активнпсти у вези са 

защтитпм. 

P.7 Ппднпсипци захтева – држава пптписница/државе пптписнице, тела кпја спрпвпде, 

заједница, група или, у релевантним слушајевима, ппјединци, впљни су да сарађују 

у щиреоу најбпљих пракси укпликп оихпв прпграм, прпјекат или активнпст буду 

изабрани. 

P.8 Прпграм, прпјекат или активнпст садрже искуства кпја су ппдлпжна пцени оихпвих 

резултата. 

P.9 Прпграм, прпјекат или активнпст везани су првенственп за ппсебне пптребе земаља 

у развпју. 

I.4 Пснпванпст и критеријуми за избпр захтева за међунарпдну ппдршку 

8. Све државе пптписнице имају правп да захтевају међунарпдну ппдрщку. Међунарпдна 

ппдрщка кпја се пбезбеђује државама пптписницама за защтиту нематеријалнпг 

културнпг наслеђа јесте дппуна наципналним напприма у вези са защтитпм. 

9. Одбпр мпже да прими, размптри и пдпбри захтеве за билп кпју сврху и за билп кпји вид 

међунарпдне ппдрщке наведене у шланпвима 20 и 21 Кпнвенције, а у зависнпсти пд 

распплпживих средстава. Припритет имају захтеви за међунарпдну ппдрщку кпји 

ппдразумевају: 

(a) защтиту наслеђа уписанпг у Листу нематеријалнпг културнпг наслеђа са пптребпм 

хитне защтите; 

(б) припрему инвентара у смислу шлана 11 и 12 Кпнвенције; 



  

(в) ппдрщку прпграмима, прпјектима и активнпстима кпји се спрпвпде на наципналнпм, 

ппдрегипналнпм и регипналнпм нивпу, а усмерени су на защтиту нематеријалнпг 

културнпг наслеђа; 

(г) ппдрщку у фази припреме. 

10.  Приликпм пцеоиваоа захтева за међунарпдну ппдрщку, Одбпр ће имати у виду принцип 

ппдједнаке гепграфске заступљенпсти и ппсебних пптреба земаља у развпју. Такпђе, 

Одбпр мпже да узме у пбзир и тп да ли: 

(a) захтев ппдразумева сарадоу на билатералнпм, регипналнпм или међунарпднпм 

нивпу; и/или 

(б) ппдрщка мпже имати „ефекат умнпжаваоа“ и мпже ппдстаћи финансијску и 

технишку ппдрщку из других извпра. 

11.  Међунарпдна ппдрщка пписана у шланпвима 20 и 21 Кпнвенције мпже бити дпдељена на 

пснпву хитнпсти, кап щтп је наведенп у шлану 22 Кпнвенције (хитна ппдрщка). 

12.  Одбпр ће свпје пдлуке п дпдељиваоу ппмпћи базирати на следећим критеријумима: 

A.1 Заједница, група и/или ппјединци ушествпвали су у припреми захтева и биће щтп је 

вище мпгуће укљушени у реализацију предлпжених активнпсти, оихпву евалуацију и 

пптпое активнпсти. 

A.2 Обим захтеване ппдрщке је пдгпварајући. 

A.3 Предлпжене активнпсти су дпбрп замищљене и извпдљиве. 

A.4 Прпјекат би мпгап да има трајне резултате. 

A.5 Држава пптписница кап кприсник пдпбрених средстава дели трпщкпве активнпсти 

за кпје је пбезбеђена међунарпдна ппдрщка, у границама свпјих мпгућнпсти. 

A.6 Ппдрщка је намеоена изградои или јашаоу капацитета у пбласти защтите 

нематеријалнпг културнпг наслеђа. 

A.7 Држава пптписница кпјпј се пдпбравају средства је претхпднп финансиране 

активнпсти, укпликп их је билп, реализпвала у складу са свим прпписима и 

услпвима кпји су важили за исте. 

I.5 Мултинаципнални дпсијеи 

13. Државе пптписнице ппзивају се да заједнишки ппднпсе мултинаципналне нпминације за 

упис у Листу нематеријалнпг културнпг наслеђа са пптребпм хитне защтите и 



  

Репрезентативну листу нематеријалнпг културнпг наслеђа шпвешанства, у слушајевима 

када се елемент налази на теритприји двеју или вище држава пптписница. 

14. Једна или вище држава пптписница мпгу, уз сагласнпст свих релевантних држава 

пптписница, да за елемент кпји је већ уписан предлпже упис на прпщиренпј пснпви. 

Државе пптписнице заједнишки ппднпсе нпминацију кпјпм ппказују да елемент, на 

прпщиренпј пснпви, задпвпљава све критеријуме ппстављене у параграфу 1 за Листу 

нематеријалнпг културнпг наслеђа са пптребпм хитне защтите и параграфу 2 за 

Репрезентативну листу нематеријалнпг културнпг наслеђа шпвешанства. Такав захтев 

треба да буде ппднесен у складу са утврђеним прпцедурама и рпкпвима за нпминације. 

У слушају да Одбпр дпнесе пдлуку п упису елемента на пснпву нпвпг дпсијеа за 

нпминацију, нпви упис замениће претхпдни. У слушају да Одбпр дпнесе пдлуку п 

неуписиваоу елемента на пснпву нпвпг дпсијеа за нпминацију, претхпдни упис пстаје 

неизмеоен. 

15. Одбпр ппзива на ппднпщеое предлпга за ппдрегипналне или регипналне прпграме, 

прпјекте и активнпсти, кап и на пне предузете заједнишки пд стране држава пптписница 

шије теритприје нису у гепграфскпм смислу ппвезане. Државе пптписнице мпгу пве 

предлпге да ппднпсе ппјединашнп или заједнишки. 

16. Државе пптписнице мпгу Одбпру да ппднпсе захтеве за међунарпдну ппдрщку 

заједнишки, такп щтп ће их предати две или вище држава пптписница. 

I.6 Ппднпшеое захтева 

17. Образац ICH-01 служи за нпминацију за Листу нематеријалнпг културнпг наслеђа са 

пптребпм хитне защтите, ICH-02 за Репрезентативну листу нематеријалнпг културнпг 

наслеђа шпвешанства, ICH-03 за предлагаое прпграма, прпјеката и активнпсти кпје 

најбпље пдражавају принципе и циљеве Кпнвенције. 

18. Државе пптписнице мпгу да затраже ппдрщку у припреми и пбради дпсијеа за нпминацију 

за Листу нематеријалнпг културнпг наслеђа са пптребпм хитне защтите, кап и за разраду 

предлпга прпграма, прпјеката и активнпсти кпје најбпље пдражавају принципе и 

циљеве Кпнвенције. 

19. Штп се тише ппдрщке за припрему, пбразац ICH-05 кпристи се за захтеве за ппмпћ у 

припреми нпминација за упис у Листу нематеријалнпг културнпг наслеђа са пптребпм 



  

хитне защтите, а пбразац ICH-06 за захтеве за ппмпћ у припреми предлпга прпграма, 

прпјеката или активнпсти за избпр и прпмпцију пд стране Одбпра. 

20. Сви други захтеви за међунарпдну ппдрщку, без пбзира на тражени изнпс, ппднпсе се на 

пбрасцу ICH-04. 

21. Сви пбрасци дпступни су на адреси www.unesco.org/culture/ich, или на захтев упућен 

Секретаријату. 

22. Захтеви треба да садрже самп ппдатке кпји се траже у пбрасцима. 

23. Државе пптписнице кап ппднпсипци захтева треба да укљуше заједнице, групе, и, у 

релевантним слушајевима, ппјединце, у прпцес припреме захтева. 

24. Држава пптписница мпже да ппвуше већ ппднесени захтев у билп кпм тренутку пре 

дпнпщеоа пдлуке п истпм пд стране Одбпра, и тп без утицаја на оенп правп на 

кприщћеое међунарпдне ппмпћи пбухваћене Кпнвенцијпм. 

I.7 Пбрада захтева 

25. Обрада ппдразумева прпцеоиваое усаглащенпсти нпминације, предлпга или захтева за 

међунарпдну ппдрщку са утврђеним критеријумима. 

26. Обрада нпминација за упис у Листу нематеријалнпг културнпг наслеђа са пптребпм хитне 

защтите, предлпга прпграма, прпјеката и активнпсти кпје најбпље пдражавају принципе 

и циљеве Кпнвенције, кап и захтева за међунарпдну ппмпћ у изнпсу већем пд 25.000 

USD, биће спрпведена пд стране саветпдавнпг тела Одбпра, фпрмиранпг у складу са 

шланпм 8.3 Кпнвенције. Саветпдавнп телп даће Одбпру преппруке у вези са 

пдлушиваоем. Саветпдавнп телп ће бити састављенп пд щест акредитпваних 

невладиних прганизација и щест независних експерата именпваних пд стране Одбпра, 

узимајући у пбзир ппдједнаку гепграфску заступљенпст и разнпврснпст дпмена 

нематеријалнпг културнпг наслеђа. Мандат шлана Саветпдавнпг тела не мпже да траје 

дуже пд 4 гпдине. Сваке гпдине, Одбпр ће изменити једну четвртину шланства 

Саветпдавнпг тела.  

27. Када је реш п Листи нематеријалнпг културнпг наслеђа са пптребпм хитне защтите, свака 

пбрада ппдразумева прпцену пдрживпсти елемента, извпдљивпсти и дпвпљнпсти 

плана защтите. Обрада, такпђе, ппдразумева прпцену ризика нестанка елемента збпг, 

http://www.unesco.org/culture/ich


  

inter alia, неппстпјаоа нашина оегпвпг пшуваоа и защтите, или збпг прпцеса 

глпбализације, друщтвених прпмена или прпмена у дпмену живптне средине. 

28.  Саветпдавни прган ппднпси Одбпру извещтај п пбради захтева кпји укљушује преппруку за 

упис или неуписиваое нпминпванпг елемента у Листу нематеријалнпг културнпг 

наслеђа са пптребпм хитне защтите, пднпснп преппруку за избпр или пдбациваое 

предлпга прпграма, прпјекта или активнпсти, или за пдпбреое или непдпбраваое 

захтева за међунарпдну ппдрщку. 

29. Обрада нпминација за упис у Репрезентативну листу нематеријалнпг наслеђа шпвешанства 

биће спрпведена пд стране ппмпћнпг тела Одбпра, фпрмиранпг у складу са 

прпцедуралним правилима. Одбпр сваке гпдине, прекп свпг ппмпћнпг тела, пбрађује 

нпминације за упис у Репрезентативну листу нематеријалнпг наслеђа шпвешанства, у 

складу са распплпживим ресурсима и свпјим мпгућнпстима у ппгледу пбраде 

нпминација. Државама пптписницама се сугерище да приликпм ппднпщеоа 

нпминација за упис у Репрезентативну листу узму у пбзир наведене фактпре. 

30. Ппмпћнп телп ппднпси Одбпру извещтај п пбради захтева кпји садржи преппруку за упис 

или неуписиваое нпминпванпг елемента у Репрезентативну листу, или преппруку за 

пптраживаое дпдатних инфпрмација пд државе ппднпсипца захтева. 

31. Секретаријат прпслеђује Одбпру преглед свих нпминација, предлпга прпграма, прпјеката 

и активнпсти и захтева за међунарпдну ппдрщку, укљушујући закљушке и извещтаје п 

пбради истих. Захтеви и извещтаји п оихпвпј пбради биће дпступни за увид и државама 

пптписницама. 

I.8  Нпминације за Листу нематеријалнпг културнпг наслеђа са пптребпм хитне заштите кпје 

захтевају изузетнп хитну пбраду 

32. У слушајевима изузетне хитнпсти, а у складу са критеријумпм U.6, канцеларија Одбпра 

мпже да ппзпве државу пптписницу/државе пптписнице да нпминацију за Листу 

нематеријалнпг културнпг наслеђа са пптребпм хитне защтите ппднесу пп убрзанпј 

прпцедури. Одбпр ће, уз кпнсултације са државпм пптписницпм/државама 

пптписницама ппднпсипцима захтева, пбрадити нпминацију у щтп краћем рпку пп 

ппднпщеоу исте, а у складу са прпцедурпм кпју ће канцеларија Одбпра ппсебнп 

утврдити за сваки такав слушај. Слушајеви изузетне хитнпсти мпгу бити пријављени 

канцеларији Одбпра пд стране државе пптписнице/држава пптписница на шијпј се 

теритприји/теритпријама елемент налази, пд стране билп кпје друге државе пптписнице, 



  

заједнице кпје се тај елемент тише или саветпдавне прганизације. Држава 

пптписница/државе пптписнице треба да буду благпвременп пбавещтене. 

I.9  Пбрада захтева у Пдбпру 

33.  Одбпр пдлушује две гпдине унапред , у складу са свпјим мпгућнпстима и капацитетима, п 

брпју дпкумената кпји мпгу бити пбрађени у наредна два циклуса. Наведени 

максимални брпј ће се пднпсити на све дпкументе кпји пбухватају нпминације за Листу 

нематеријалнпг културнпг наслеђа с пптребпм хитне защтите, Репрезентативну Листу 

нематеријалнпг културнпг наслеђа шпвешанства, предлпге прпграма, прпјеката и 

активнпсти кпји на најбпљи нашин пдражавају принципе и задатаке Кпнвенције, кап и 

мплбе за Међунарпдну ппмпћ веће пд 25.000 дплара.  

34.  Кпмитет ће настпјати да испита, у складу с мпгућнпстима, барем једну предлпжену 

нпминацију пп држави-шланици Кпнвенције, дајући преднпст: 

 а) Предлпзима држава-шланица Кпнвенције кпје дп сада нису имале уписане елементе, 

изабране најбпље примере праксе пшуваоа нематеријалнпг културнпг наслеђа, мплбе 

за Међунарпдну ппмпћ већу пд 25.000 дплара и нпминације за Листу нематеријалнпг 

културнпг наслеђа с пптребпм хитне защтите; 

 б) Мултинаципналним предлпзима, и 

 в) Предлпзима из држава-шланица с најмаое елемената уписаних на Листе, изабраних 

најбпљих примера праксе пшуваоа нематеријалнпг културнпг наслеђа или мплби за 

Међунарпдну ппмпћ већу пд пдпбрених 25.000 дплара, у ппређеоу с другим држава 

кпје предлажу нпминације у тпку истпг циклуса.  

 У слушају да се предаје некпликп предлпга нпминација у тпку истпг циклуса , државе-

предлагаши ће назнашити редпслед припритета у кпјем желе да оихпви предлпзи буду 

разматрани. Такпђе, државе се ппзивају да дају припритет Листи нематеријалнпг 

културнпг наслеђа с пптребпм хитне защтите.  

35. Накпн пбраде захтева, Одбпр пдлушује да ли ће елемент бити уписан у Листу 

нематеријалнпг културнпг наслеђа с пптребпм хитне защтите, да ли ће елемент бити 

уписан на Репрезентативну листу нематеријалнпг културнпг наслеђа шпвешанства, или 

ће нпминација бити упућена држави ппднпсипцу са захтевпм да је дппуни 

инфпрмацијама; Одбпр такпђе пдлушује да ли ће прпграм, прпјект или aктивнoст бити 

изaбрaни кao најбпља пракса пшуваоа нематеријалнпг културнпг наслеђа, кап и да ли 

ће бити пдпбрена мплба за Међунарпдну ппмпћ већу пд 25.000 дплара. 



  

36. Нпминације за Репрезентативну листу нематеријалнпг културнпг наслеђа шпвешанства, 

кпје Кпмитет пдлуши да врати држави-ппднпсипцу на дпраду, мпгу ппнпвп бити 

дпстављене Кпмитету за разматраое у следећем циклусу, накпн прераде и дппуна. 

37.  Укпликп Одбпр пдлуши да се елемент не упище у Репрезентативну листу нематеријалнпг 

културнпг наслеђа шпвешанства, нпминација за упис истпг на пву листу не мпже бити ппнпвп 

ппднесена Одбпру пре истека рпка пд шетири гпдине. 

I.10 Пребациваое елемента са једне на другу Листу 

38. Исти елемент не мпже бити истпвременп уписан у Листу нематеријалнпг културнпг 

наслеђа са пптребпм хитне защтите и Репрезентативну листу нематеријалнпг културнпг 

наслеђа шпвешанства. Држава пптписница мпже да затражи да се један елемент 

пребаци са једне на другу листу. Такав захтев мпра да ппкаже да елемент задпвпљава 

све критеријуме предвиђене за упис у листу на кпју се пребациваое тражи, и мпра бити 

ппднесен у складу са утврђеним прпцедурама и рпкпвима за нпминације. 

I.11 Брисаое елемента са Листе 

39. Елемент ће бити пбрисан са Листе нематеријалнпг културнпг наслеђа са пптребпм хитне 

защтите када Одбпр утврди, накпн прпцеоиваоа примене плана защтите, да елемент 

вище не испуоава један или вище критеријума за упис у Листу. 

40. Елемент ће бити пбрисан са Репрезентативне листе нематеријалнпг културнпг наслеђа 

шпвешанства када Одбпр утврди да исти вище не испуоава један или вище критеријума 

за упис на пву листу. 

I.12 Прпмена имена уписанпг елемента 

41. Једна или вище држава пптписница мпгу да затраже да се име ппд кпјим је пдређени 

елемент уписан измени. Такав захтев треба да буде ппднесен Одбпру најкасније три 

месеца пре заказане седнице. 

I.13 Избпр прпграма, прпјеката и активнпсти кпји најбпље пдражавају принципе и циљеве 

Кпнвенције 

42. Одбпр ће ппдстицати истраживаое, дпкументпваое, публикпваое и щиреое дпбрих 

пракси и мпдела кпји укљушују међунарпдну сарадоу у развпју мера защтите и 

ствараоу ппгпдних услпва за мере кпје су развиле државе пптписнице тпкпм 

реализације изабраних прпграма, прпјеката и активнпсти, са или без ппдрщке. 



  

43. Одбпр ће ппдстицати државе пптписнице да стварају услпве ппгпдне за реализацију 

таквих прпграма, прпјеката и активнпсти. 

44. Ппред регистра изабраних прпграма, прпјеката и активнпсти, Одбпр ће сашинити и 

ушинити дпступним преглед инфпрмација п кприщћеним мерама и метпдплпгијама, кап 

и п стешеним искуствима, укпликп их има. 

45. Одбпр ће ппдстицати истраживаоа и прпцеоиваоа ефикаснпсти мера защтите садржаних 

у прпграмима, прпјектима и активнпстима кпје је изабрап, и прпмпвисаће међунарпдну 

сарадоу у таквим истраживаоима и прпцеоиваоу. 

46. На бази искустава и закљушака стешених и прпистеклих из пвих и других прпграма, 

прпјеката и активнпсти у пбласти защтите, Одбпр ће дпнети упутства п најбпљим 

праксама и сашинити преппруке п мерама за защтиту нематеријалнпг културнпг наслеђа 

(шлан 7(b) Кпнвенције). 

I.14 Међунарпдна ппдршка 

47. Захтеви за међунарпдну ппмпћ дп изнпса пд 25.000 USD (искљушујући захтеве за ппдрщку 

у припремама) и хитни захтеви без пбзира на висину изнпса, мпгу се ппднети у билп 

кпје време. 

48. Секретаријат пцеоује пптпунпст захтева и мпже да затражи инфпрмације кпје недпстају. 

Секретаријат пбавещтава државу пптписницу/државе пптписнице кап ппднпсипце 

захтева п мпгућим рпкпвима за пбраду истпг. 

49. Захтеве дп изнпса пд 25.000 USD, укљушујући и ппдрщку у припреми, пбрађује и пдпбрава 

канцеларија Одбпра. 

50. Хитне захтеве за изнпсе веће пд 25.000 USD пбрађује и пдпбрава канцеларија Одбпра. 

51. Захтеве за изнпс већи пд 25.000 USD испитује саветпдавни прган Одбпра, у складу са гпре 

наведеним параграфпм 26, а пцеоује и пдпбрава Одбпр. 

52. Одлуку п дпдели ппмпћи ппднпсипцу/ппднпсипцима захтева саппщтава Секретаријат у 

рпку пд две недеље накпн дпнпщеоа пдлуке. Секретаријат ће са 

ппднпсипцем/ппднпсипцима захтева сашинити сппразум у вези са детаљима ппдрщке. 

53. Ппдрщка ће бити ппдвргнута пдгпварајућем надзпру, извещтаваоу и евалуацији. 

 



  

I.15 Временски расппред – преглед прпцедура 

54. Фаза 1:     Припрема и ппднпщеое захтева 

31. март   Рпк за ппднпщеое захтева за ппдрщку у припреми и разради нпминација за 

упис у Листу нематеријалнпг културнпг наслеђа са пптребпм хитне 

защтите, и предлпга за прпграме, прпјекте и активнпсти кпји најбпље 

пдражавају циљеве Кпнвенције (шлан 18). 

31. март  Рпк у кпјем нпминације за Листу нематеријалнпг културнпг наслеђа са 

пптребпм хитне защтите и Репрезентативну листу нематеријалнпг 

културнпг наслеђа шпвешанства, кап и предлпзи прпграма, прпјеката и 

активнпсти и захтеви за међунарпдну ппдрщку у изнпсу већем пд 25.000 

USD мпрају бити запримљени у Секретаријату. Захтеви пристигли накпн 

пвпг датума биће пбрађени у нареднпм циклусу. 

30. јун        Рпк у кпјем ће Секретаријат прегледати захтеве, укљушујући и регистрацију и 

пптврду пријема. Укпликп се исппстави да је захтев непптпун, држава 

пптписница ппзива се да захтев упптпуни. 

30. септембар Рпк за ппднпщеое инфпрмација кпје недпстају а неппхпдне су за 

упптпуоаваое захтева, кпје држава пптписница треба да прпследи 

Секретаријату. Захтеви кпји пстану непптпуни биће враћени државама 

пптписницама на упптпуоаваое за наредни циклус. 

55. Фаза 2:        Обрада 

децембар гпдине 1  Обрада захтева пд стране саветпдавнпг или ппмпћнпг тела. 

дп маја гпдине 2 

април-јун     Састанци саветпдавнпг тела или ппдпдбпра у циљу кпнашне пбраде захтева. 

 

Секретаријат прпслеђује извещтаје п пбради захтева шланпвима Одбпра. 

Захтеви и извещтаји п пбради биће на интернету дпступни на увид 

државама пптписницама. 

 

56.      Фаза 3            Евалуација  

  Одбпр врщи прпцену нпминација, предлпга и захтева и дпнпси пдлуке 

 

 

Гпдина 0 

Гпдина 1 

Гпдина 1 

Гпдина 1 

Гпдина 2 

шетири 
недеље дп 
седнице 
Одбпра 

нпвембар 
Гпдина 2 



  

I.16 Укључиваое дпбара прпглашених за “Ремек-дела усменпг и нематеријалнпг културнпг 

наслеђа чпвечанства” у Репрезентативну листу нематеријалнпг културнпг наслеђа 

чпвечанства 

57.  У складу са шланпм 31.1 Кпнвенције, Одбпр ће аутпматски укљушити у листу предвиђену 

шланпм 16 Кпнвенције сва дпбра кпја су била прпглащена за “Ремек-дела усменпг и 

нематеријалнпг културнпг наслеђа шпвешанства” пре ступаоа на снагу Кпнвенције, а пп 

усвајаоу, пд стране Генералне скупщтине, пвих Оперативних смерница. 

58.  Овп укљушиваое примеоује се на све државе кпје на свпјим теритпријама имају једнп 

или некпликп дпбара прпглащених ремек-делима, без пбзира да ли су пптписнице 

Кпнвенције. Штп се тише држава кпје нису пптписнице Кпнвенције а шија су прпглащена 

ремек-дела укљушена у Листу, пне ће уживати сва права и преузети све пбавезе 

садржане у Кпнвенцији а у пднпсу на самп пне елементе кпји се налазе на оихпвим 

теритпријама, ппд услпвпм да на тп пристану написменп, при шему се ппдразумева да 

се пва права и пбавезе не мпгу примеоивати независнп једна пд других. 

59. Све државе кпје нису пптписнице Кпнвенције а на свпјпј теритприји имају елементе 

прпглащене ремек-делима, генерални директпр пбавестиће п усвајаоу пвих 

Оперативних смерница кпје захтевају да се ти елементи ставе у исту раван са 

елементима кпји ће бити уписивани убудуће, а у складу са шланпм 16.2 Кпнвенције, и 

третирани пп истпм правнпм режиму за надзпр, пребациваое са једне Листе на другу 

или ппвлашеое, схпднп мпдалитетима предвиђеним у пвим Оперативним смерницама. 

60. Уз гпре наведена пбавещтаваоа, државе кпје нису пптписнице Кпнвенције биће 

истпвременп ппзиване пд стране генералнпг директпра Одбпра да изразе, у рпку пд 

гпдину дана, експлицитну писану сагласнпст п прихватаоу права и преузимаоу пбавеза 

садржаних у Кпнвенцији, а у складу са мпдалитетима предвиђеним у гпре наведеним 

параграфима 58 и 59. 

61. Писанп пбавещтеое п пвпм прихватаоу пд стране државе кпја није пптписница 

Кпнвенције треба да буде упућенп генералнпм директпру ппступајућем у свпјству 

деппзитара Кпнвенције, и представља ппдвргаваое елемената прпглащеним ремек-

делима пунпм правнпм режиму Кпнвенције. 

62.  У слушају да држава кпја није пптписница Кпнвенције пдбије да у рпку пд гпдину дана 

дпстави писану сагласнпст п прихватаоу права и преузимаоу пбавеза пп Кпнвенцији, а 

у пднпсу на елементе кпји се налазе на оенпј теритприји и уписани су у 



  

Репрезентативну листу нематеријалнпг културнпг наслеђа шпвешанства, Одбпр стише 

правп да те елементе избрище са Листе. 

63.  У слушају да држава кпја није пптписница Кпнвенције не пдгпвпри на пбавещтеое или не 

реагује на намеру изражену у истпм, или у слушају изпстанка експлицитнпг израза 

сагласнпсти у рпку пд гпдину дана, нереагпваое или изпстанак пдгпвпра Одбпр ће 

сматрати кап пдбијаое кпје пправдава примену гпре наведенпг параграфа 62, псим акп 

је држава спрешена да дпстави свпј пристанак или пдбијаое услед пкплнпсти кпје су 

изван оене кпнтрпле. 

64.  У слушају да се елемент прпглащен ремек-делпм укљушеним у Листу истпвременп налази 

на и теритприји државе пптписнице и на теритприји државе кпја није пптписница 

Кпнвенције, сматраће се пбухваћеним пуним правним режимпм утврђеним у 

Кпнвенцији, а генерални директпр ће држави кпја није пптписница упутити ппзив да се 

изјасни п пбавезама предвиђеним Кпнвенцијпм. У недпстатку експлицитнпг израза 

сагласнпсти државе кпја није пптписница Кпнвенције, Одбпр има правп да држави 

преппруши уздржаваое пд билп каквих акција кпје мпгу да угрпзе елемент прпглащен 

ремек-делпм. 

65.  Одбпр ће Генералнпј скупщтини ппднети извещтај п мерама кпје су у тпм смислу 

предузете, а у складу са мпдалитетима и фпрмалнпстима предвиђеним пвим 

Оперативним смерницама. 

ППГЛАВЉЕ II  

ФПНД ЗА НЕМАТЕРИЈАЛНП КУЛТУРНП НАСЛЕЂЕ 

 

II.1 Смернице за кпришћеое средстава Фпнда 

66.  Средства Фпнда, кпјим се управља кап ппсебним рашунпм у складу са шланпм 1.1 

финансијских прпписа кпји се на оега пднпсе, кпристе се у првпм реду за дпделу 

међунарпдне ппмпћи пписане у Ппглављу V Кпнвенције. 

67.  Средства се мпгу кпристити и за: 

(а) пппуну Резервнпг фпнда наведенпг у шлану 6 финансијских прпписа;  

(б) ппдрщку другим функцијама Одбпра пписаним у шлану 7 Кпнвенције, укљушујући пне 

кпје се пднпсе на предлпге наведене у шлану 18 Кпнвенције; 

(в) трпщкпве ушещћа на седницама Одбпра за представнике држава шланица Одбпра, али 

самп за пспбе кпје су експерти за нематеријалнп културнп наслеђе и, укпликп 

бучет дппущта, у зависнпсти пд слушаја, за трпщкпве ушещћа представника кпји 



  

су експерти за нематеријалнп културнп наслеђе из земаља у развпју кпје су 

пптписнице Кпнвенције али не и шланице Одбпра; 

(г) трпщкпве саветпдавних услуга кпје, на захтев Одбпра, треба да пруже невладине и 

непрпфитне прганизације, јавна или приватна правна и физишка лица; 

(д) трпщкпве ушещћа јавних или приватних правних и физишких лица, ппсебнп шланпва 

заједница и група кпје Одбпр ппзива на свпје састанке збпг саветпваоа п 

специфишним питаоима. 

II.2 Начини за увећаваое средстава Фпнда за нематеријалнп културнп наслеђе 

II.2.1 Дпнатпри 

68. Одбпр ппздравља дппринпсе Фпнду за нематеријалнп културнп наслеђе (“Фпнд”) 

усмерене на јашаое капацитета Одбпра у врщеоу оегпвих функција. 

69. Одбпр ппздравља такве дппринпсе пд Уједиоених Нација и оихпвих специјализпваних 

агенција и прпграма, нарпшитп прпграма за развпј при Уједиоеним Нацијама, кап и пд 

других међунарпдних прганизација. Одбпр такпђе ппзива државе пптписнице 

Кпнвенције, кап и друге државе да дпстављају дпбрпвпљне прилпге Фпнду, а 

ппздравља и прилпге пд стране јавних и приватних правних и физишких лица. 

70. Одбпр ппдстише псниваое наципналних, јавних и приватних фпндација или аспцијација 

усмерених на прпмпцију циљева Кпнвенције и ппздравља оихпве прилпге Фпнду. 

71. Одбпр ппзива државе пптписнице Кпнвенције да пбезбеде ппдрщку кампаои за 

ппвећаваое међунарпднпг фпнда прганизпванпј у кприст Фпнда а ппд 

ппкрпвитељствпм УНЕСКО-а. 

II.2.2 Услпви 

72. Прилпзи Фпнду не мпгу се везивати ни за какве пплитишке, екпнпмске, или друге услпве 

кпји нису у сагласнпсти са циљевима Кпнвенције. 

73. Фпнд не мпже прихватити прилпге ентитета шије активнпсти нису у сагласнпсти са 

циљевима и принципима Кпнвенције, ппстпјећим међунарпдним инструментима у 

дпмену људских права, захтевима пдрживпг развпја или захтевима међуспбнпг 

ппщтпваоа заједница, група и ппјединаца. У пдређеним ситуацијама, Секретаријат мпже 

да дпнесе пдлуку да ппједине прилпге дпстави Одбпру на разматраое. 

74.  Управљаое дпбрпвпљним прилпзима Фпнду за нематеријалнп културнп наслеђе врщи се 

у складу са финансијским прпписима Фпнда, смерницама за кприщћеое Фпнда 

дпнесеним пд стране Генералне скупщтине и пп Планпвима за кприщћеое средстава 

Фпнда кпје Одбпр дпнпси на перипдишнпј пснпви. Следеће пдредбе нарпшитп се пднпсе 

на дпбрпвпљне прилпге Фпнду: 



  

(а) Дпнатпри немају директнпг утицаја на пдлуке Одбпра п кприщћеоу средстава кпја 

су прилпжили Фпнду; 

(б) Дпнатпру се не дпставља никакав текстуални или финансијски извещтај; 

(в) Сппразуми се ппстижу једнпм разменпм писама између Секретаријата и дпнатпра. 

75.  Дпбрпвпљни прилпзи мпгу се дати кприщћеоем типскпг писма прилпженпг уз пве 

Оперативне смернице. Инфпрмације п прпцедурама кпје треба следити при даваоу 

дпбрпвпљних прилпга дпступне су и на веб-ареси www.unesco.org/culture/ich или 

пбраћаоем на ich@unesco.org. 

II.2.3 Бенефиције за дпнатпре 

76.  Секретаријат ће једнпм гпдищое пбавещтавати Одбпр п дпбрпвпљним прилпзима 

дпстављеним Фпнду. Одбпр ће, укпликп дпнатпри тп траже, пбезбедити видљивпст тих 

прилпга. Дпбрпвпљни прилпзи биће пбзнаоени и на вебсајту Кпнвенције. 

77.  Признаое прилагашима биће исказанп на следећи нашин: 

(а) Дпдатни дпбрпвпљни прилпзи држава пптписница: Секретаријат пбјављује, 

првенственп путем вебсајта Кпнвенције, ажуриран списак, абецедним редпм, држава 

пптписница кпје су дале дпдатне дпбрпвпљне прилпге Фпнду. Штампана верзија пвпг 

списка пбјављује се једнпм у две гпдине, тпкпм седнице Генералне скупщтине. 

(б) Прилпзи других држава, Уједиоених Нација и оихпвих специјализпваних агенција и 

прпграма, других међунарпдних прганизација и јавних тела: Секретаријат пбјављује, 

првенственп путем вебсајта Кпнвенције, ажуриран списак, абецедним редпм, држава 

кпје нису пптписнице, Уједиоених Нација и оихпвих специјализпваних агенција и 

прпграма, других међунарпдних прганизација и јавних тела кпји су дали дпбрпвпљне 

прилпге Фпнду. Штампана верзија пвпг списка пбјављује се једнпм у две гпдине, 

приликпм седнице Генералне скупщтине. 

(в) Прилпзи приватних правних и физишких лица: Секретаријат пбјављује, првенственп 

путем вебсајта Кпнвенције, ажуриран списак приватних правних и физишких лица кпји 

су дали прилпге Фпнду, ппадајућим редпм пп висини изнпса оихпвих прилпга. 

Штампана верзија пвпг списка пбјављује се једнпм у две гпдине, тпкпм седнице 

Генералне скупщтине. Тпкпм 24 месеца пд деппнпваоа свпјих прилпга, приватни 

дпнатпри мпгу да прпмпвищу свпју сарадоу са Одбпрпм у свим врстама медија, 

укљушујући брпщуре и друге публикације. 

Материјали мпрају пре пбјављиваоа бити прегледани и пдпбрени пд стране 

Секретаријата, и не смеју експлицитнп да рекламирају прпизвпде и услуге дпнатпра. 

http://www.unesco.org/culture/ich
mailto:ich@unesco.org


  

78.  Државе пптписнице ппдстишу се на разматраое мпгућнпсти признаваоа приватних 

дпнација Фпнду кап пснпва за бенефиције у пквиру фискалних механизама, кап щтп су 

ппреске плакщице или други видпви инструмената државне пплитике утврђени 

наципналним закпнима, щтп мптивище такве дпбрпвпљне прилпге. 

ППГЛАВЉЕ III  

УЧЕШЋЕ У ПРИМЕНИ КПНВЕНЦИЈЕ 

 

  III.1 Учешће заједница, група, и, у релевантним случајевима, ппјединаца, кап и експерата, стручних 

центара и истраживачких института 

79.  На пснпву шлана 11(b) и у духу шлана 15 Кпнвенције, Одбпр ппзива државе пптписнице да 

усппставе функципналну и кпмплементарну сарадоу између заједница, група, и, у 

релевантним слушајевима, ппјединаца кпји креирају, пдржавају и пренпсе 

нематеријалнп културнп наслеђе, а такпђе и експерата, струшних центара и 

истраживашких института. 

80.  Државе пптписнице ппдстишу се на псниваое саветпдавнпг тела или механизма за 

кппрдинацију у циљу лакщег ушещћа заједница, група, и, у релевантним слушајевима, 

ппјединаца, кап и експерата, струшних центара и истраживашких института, а нарпшитп у: 

(а) идентификацији и дефинисаоу разлишитих елемената нематеријалнпг културнпг 

наслеђа присутнпг на оихпвим теритпријама; 

(б) изради инвентара; 

(в) разради и примени прпграма, прпјеката и активнпсти; 

(г) припреми дпсијеа за нпминацију за упис на Листе, у складу са релевантним 

параграфима Ппглавља I пвих Оперативних смерница; 

(д) брисаоу елемента нематеријалнпг културнпг наслеђа са Листе или оегпвпм 

пребациваоу на другу листу, кап щтп је дефинисанп у параграфима 38-40 пвих 

Оперативних смерница. 

81. Државе пптписнице треба да предузму неппхпдне мере за уппзнаваое заједница, група, 

и, у релевантним слушајевима, ппјединаца, са знашајем и вреднпщћу оихпвпг 

нематеријалнпг културнпг наслеђа, кап и са знашајем и вреднпщћу Кпнвенције, какп 

би нпсипци тпг наслеђа мпгли у пптпунпсти да кпристе пвај стандардни инструмент. 

82. У складу са пдредбама шланпва 11-15 Кпнвенције, државе пптписнице предузеће 

пдгпварајуће мере какп би пбезбедиле јашаое капацитета заједница, група, и, у 

релевантним слушајевима, ппјединаца. 



  

83.  Државе пптписнице ппзивају се да устанпве и редпвнп ажурирају, на нашин прилагпђен 

оихпвпј ситуацији, регистар експерата, струшних центара, истраживашких института и 

регипналних центара активних у дпменима кпји су ппкривени Кпнвенцијпм а кпји мпгу 

да предузимају истраживаоа наведена у шлану 13(c) Кпнвенције. 

84.  У приватна и јавна тела наведена у параграфу 89 пвих Оперативних смерница, Одбпр 

мпже укљушити експерте, струшне центре и истраживашке институте, кап и регипналне 

центре активне у дпменима ппкривеним Кпнвенцијпм, а у циљу саветпваоа п ппсебним 

темама. 

85.  Државе пптписнице треба да настпје да плакщају заједницама, групама, и, у релевантним 

слушајевима, ппјединцима, приступ резултатима реализпваних истраживаоа, кап и да 

ппдстишу ппщтпваое према праксама кпје се пднпсе на приступ ппсебним аспектима 

нематеријалнпг културнпг наслеђа у складу са шланпм 13(d) Кпнвенције. 

86.  Државе пптписнице ппзивају се да заједнишки развијају, на ппдрегипналнпм и 

регипналнпм нивпу, мреже заједница, експерата, струшних центара и истраживашких 

института у циљу развијаоа здружених и интердисциплинарних приступа, нарпшитп у 

вези са елементима нематеријалнпг културнпг наслеђа кпји су оихпвп заједнишкп 

дпбрп. 

87.  Државе пптписнице кпје ппседују дпкументацију п елементу нематеријалнпг културнпг 

наслеђа кпји се налази на теритприји друге државе пптписнице ппзивају се да исту деле 

са тпм државпм, какп би предметне инфпрмације биле дпступне заинтереспваним 

заједницама, групама, и, у релевантним слушајевима, ппјединцима, кап и експертима, 

струшним центрима и истраживашким институтима. 

88.  Државе пптписнице се ппдстишу на ушещће у активнпстима кпје се пднпсе на регипналну 

сарадоу, укљушујући и пне кпје прганизују центри за нематеријалнп културнп наслеђе у 

пквиру друге категприје кпји јесу или ће бити пснпвани ппд ппкрпвитељствпм УНЕСКО-

а, какп би биле псппспбљене за најефикаснију мпгућу сарадоу, а у духу шлана 19 

Кпнвенције, и уз ушещће заједница, група, и, у релевантним слушајевима, ппјединаца, 

кап и експерата, струшних центара и истраживашких института. 

89.  У границама распплпживих средстава, Одбпр мпже ппзивати билп кпје јавнп или 

приватнп телп (укљушујући струшне центре и истраживашке институте) кап и физишка 

лица са признатим кпмпетенцијама у пбласти нематеријалнпг културнпг наслеђа 

(укљушујући заједнице, групе, и друге експерте) да ушествују на састанцима Одбпра у 

циљу пдржаваоа интерактивнпг дијалпга и саветпваоа п ппсебним питаоима, а у 

складу са шланпм 8.4 Кпнвенције. 



  

III.2  Невладине прганизације и Кпнвенција 

III.2.1 Учешће невладиних прганизација на наципналнпм нивпу 

90.  У складу са шланпм 11(b) Кпнвенције, државе пптписнице треба да укљуше релевантне 

невладине прганизације у примену Кпнвенције, inter alia, у идентификацију и 

дефинисаое нематеријалнпг културнпг наслеђа и друге пдгпварајуће мере защтите, у 

сарадои и кппрдинацији са другим ушесницима укљушеним у примену Кпнвенције. 

III.2.2 Учешће акредитпваних невладиних прганизација 

Критеријуми за акредитацију невладиних прганизација 

91.  Невладине прганизације треба да: 

(a) имају дпказану кпмпетентнпст, струшнпст и искуствп у защтити (кап щтп је утврђенп у 

шлану 2.3 Кпнвенције) нематеријалнпг културнпг наслеђа кпје, inter alia, пптпада ппд 

један или вище специфишних дпмена; 

(б) имају пдгпварајући лпкални, наципнални, регипнални или међунарпдни карактер; 

(в) имају циљеве кпји су у складу са духпм Кпнвенције и, пп мпгућству, статуте или пратећа 

акта кпја су усаглащена са тим циљевима; 

(г) сарађују у духу међуспбнпг ппщтпваоа са заједницама, групама, и, у релевантним 

слушајевима, ппјединцима кпји стварају, практикују и пренпсе нематеријалнп културнп 

наслеђе; 

(д) распплажу пперативниm капацитетима, укљушујући: 

(I) сталнп активнп шланствп, кпје шини заједницу ппвезану жељпм за ппстизаоем 

циљева збпг кпјих је иста и фпрмирана; 

(II) устанпвљенп седищте и признат правни субјективитет усаглащен са дпмаћим 

закпнпдавствпм; 

(III) да су ппстпјале и реализпвале пдгпварајуће активнпсти у трајаоу пд најмаое 

шетири гпдине у тренутку разматраоа за акредитацију. 

Мпдалитети и прпвера акредитације 

92. Одбпр захтева пд Секретаријата пријем захтева невладиних прганизација и ппднпщеое 

преппрука у вези са оихпвпм акредитацијпм и пдржаваоем, пднпснп раскидпм пднпса 

са истима. 

93. Одбпр ппднпси преппруке Генералнпј скупщтини на пдлушиваое, у складу са шланпм 9 

Кпнвенције. Приликпм пријема и пбраде пвих захтева, Одбпр ће нарпшиту пажоу 

пбратити на принцип ппдједнаке гепграфске заступљенпсти на пснпву инфпрмација 

кпје дпставља Секретаријат. Акредитпване невладине прганизације треба да ппщтују 

релевантне дпмаће и међунарпдне правне и етишке стандарде. 



  

94.  Одбпр преиспитује дппринпс и ушинак саветпдавне прганизације и свпј пднпс са истпм на 

сваке шетири гпдине пп акредитацији, узимајући у пбзир визуру дате невладине 

прганизације. 

95.  О раскиду пднпса, укпликп тп Одбпр налази за пптребнп, пдлушује се у мпменту гпре 

наведенпг преиспитиваоа. Укпликп тп пкплнпсти налажу, пднпси са датпм 

прганизацијпм мпгу бити суспендпвани дп дпнпщеоа пдлуке п раскиду пднпса. 

Саветпдавне функције 

96.  Акредитпване невладине прганизације кпје, у складу са шланпм 9.1 Кпнвенције, имају 

саветпдавне функције за пптребе Одбпра, мпгу бити ппзване пд стране истпг да их врще, 

inter alia, уз дпстављаое извещтаја п разматраоу кпји Одбпру служи кап референтни 

материјал у пцеоиваоу: 

(а) дпсијеа за нпминацију за Листу нематеријалнпг културнпг наслеђа са пптребпм хитне 

защтите; 

(б) прпграма, прпјеката и активнпсти наведених у шлану 18 Кпнвенције; 

(в) захтева за међунарпдну ппдрщку; 

(г) ефеката планпва за защтиту елемената уписаних у Листу нематеријалнпг културнпг 

наслеђа са пптребпм хитне защтите. 

Прпцедура за акредитацију 

97.  Невладина прганизација кпја захтева акредитацију за рад у свпјству саветпдавца Одбпра 

треба Секретаријату да дпстави следеће ппдатке: 

(a) ппис прганизације, укљушујући оен пуни назив; 

(б) главне циљеве; 

(в) пуну адресу; 

(г) датум псниваоа или пквирнп трајаое оенпг ппстпјаоа; 

(д) назив државе или држава у кпјпј / кпјима је активна; 

(ђ) дпкументацију кпја ппказује да ппседује пперативне капацитете, укљушујући и 

дпказ п: 

(I) сталнпм активнпм шланству, кпје сашиоава заједницу ппвезану жељпм за 

пствариваоем циљева збпг кпјих је иста фпрмирана; 

(II) устанпвљенпм седищту и признатпм правнпм субјективитету усаглащенпм са 

дпмаћим закпнпдавствпм; 

(III) ппстпјаоу и реализпваоу пдгпварајућих активнпсти у трајаоу пд најмаое 

шетири гпдине дп тренутка разматраоа за акредитацију; 

(е) п активнпстима у пбласти защтите нематеријалнпг културнпг наслеђа; 



  

(ж) ппис искустава у сарадои са заједницама, групама и извпђашима нематеријалнпг 

културнпг наслеђа. 

98. Захтеви за акредитацију треба да се припреме кприщћеоем пбрасца ICH-09 (дпступан на 

веб адреси www.unesco.org/culture/ich или на захтев кпд Секретаријата) и треба да 

садрже све тражене ппдатке и самп те ппдатке. Захтеви мпрају бити запримљени у 

Секретаријату најмаое шетири месеца пре редпвне седнице Одбпра. 

99. Секретаријат региструје предлпге и редпвнп ажурира списак невладиних прганизација 

акредитпваних за сарадоу са Одбпрпм. 

ППГЛАВЉЕ IV   

ППДИЗАОЕ СВЕСТИ П НЕМАТЕРИЈАЛНПМ КУЛТУРНПМ НАСЛЕЂУ И УППТРЕБА ЗАШТИТНПГ ЗНАКА 

КПНВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ НЕМАТЕРИЈАЛНПГ КУЛТУРНПГ НАСЛЕЂА 

IV.1  Ппдизаое свести п нематеријалнпм културнпм наслеђу 

IV.1.1 Ппште пдредбе 

100.  Имајући у виду ефикасну примену Кпнвенције, државе пптписнице треба да настпје да 

на све пдгпварајуће нашине пбезбеде респектабилан пднпс према нематеријалнпм 

културнпм наслеђу кпд заједница, група и ппјединаца, кап и да на лпкалнпм, 

наципналнпм и међунарпднпм нивпу ппдижу свест п знашају нематеријалнпг културнпг 

наслеђа, пбезбеђујући и међуспбнп уважаваое истих. 

101.  У ппдизаоу свести п знашају ппсебних елемената нематеријалнпг културнпг наслеђа, сви 

ушесници ппзивају се да пбрате пажоу на следеће принципе: 

(a) нематеријалнп културнп наслеђе пдгпвара дефиницији из шлана 2.1 Кпнвенције; 

(б) заједнице, групе, и, у релевантним слушајевима, ппјединци дали су слпбпдну, 

претхпдну и инфпрмисану сагласнпст за ппдизаое свести п оихпвпм нематеријалнпм 

културнпм наслеђу, а пбезбеђена је и оихпвп најщире мпгуће ушещће у активнпстима 

ппдизаоа те свести; 

(в) активнпсти у вези са ппдизаоем свести у пптпунпсти ппщтују упбишајена правила п 

приступу специфишним аспектима пвпг наслеђа, нарпшитп аспеката тајнпсти и светпсти; 

(г) заједнице, групе, и, у релевантним слушајевима, ппјединци, треба да имају кприст пд 

активнпсти предузетих у сврху ппдизаоа свести п оихпвпм нематеријалнпм културнпм 

наслеђу. 

102.  Сви ушесници се ппзивају да пбрате нарпшиту пажоу да активнпсти на ппдизаоу свести не: 

(a) наруще кпнтекст и сущтину манифестација и израза нематеријалнпг културнпг 

наслеђа; 

http://www.unesco.org/culture/ich


  

(б) пбележе заједнице, групе или ппјединце кпји су нпсипци нематеријалнпг културнпг 

наслеђа кап шинипце кпји не ушествују у савременпм живпту, или на билп кпји нашин 

наруще оихпв углед;  

(в) дппринесу пправдаваоу билп кпг вида пплитишки, спцијалнп, религипзнп, језишки 

или пплнп заснпване дискриминације; 

(г) ппдстакну злпупптребу или неадекватну примену знаоа и вещтина заједница, група 

или ппјединаца; 

(д) впде ка претеранпј кпмерцијализацији или непдгпварајућем пблику туризма кпји 

мпгу да угрпзе нематеријалнп културнп наслеђе. 

IV.1.2 Лпкални и наципнални нивп 

103.  Државе пптписнице се ппдстишу да развијају и усвајају етишке кпдексе базиране на 

пдредбама Кпнвенције и пвих Оперативних смерница, а у циљу пбезбеђиваоа 

пдгпварајућих нашина за ппдизаое свести п нематеријалнпм културнпм наслеђу кпје се 

налази на оихпвим теритпријама. 

104.  Државе пптписнице треба да настпје да пбезбеде, нарпшитп крпз примену права 

интелектуалне свпјине, права приватнпсти и других пдгпварајућих пблика правне 

защтите, пуну защтиту права заједница, група и ппјединаца кпји стварају, нпсе и 

пренпсе нематеријалнп културнп наслеђе, приликпм оихпвпг ушещћа у активнпстима 

усмереним ка ппдизаоу свести п наслеђу и ангажпваоа у кпмерцијалним 

активнпстима. 

105.  Државе пптписнице треба да настпје, на све пдгпварајуће нашине, да инфпрмищу јавнпст 

п знашају нематеријалнпг културнпг наслеђа и ппаснпстима кпје му прете, кап и п 

активнпстима спрпведеним у циљу примене Кпнвенције. У тпм смислу, државе 

пптписнице ппзивају се да:  

(a) ппдрже медијске кампаое и емитпваое нематеријалнпг културнпг наслеђа у свим 

медијским фпрмама;  

(б) ппдрже прганизпваоа симппзијума, радипница, фпрума и семинара п 

нематеријалнпм културнпм наслеђу, кап и излпжби, фестивала, дана нематеријалнпг 

културнпг наслеђа и такмишеоа;  

(в) ппдрже мпнпграфска и теренска истраживаоа, те да щире инфпрмације п тпме; 

(г) прпмпвищу прпграмске пплитике јавнпг признаваоа нпсилаца и извпђаша 

нематеријалнпг културнпг наслеђа;  



  

(д) прпмпвищу и ппдрже псниваое удружеоа у пквиру заједница и ппдстакну размену 

инфпрмација међу оима;  

(ђ) развију прпграмске пплитике усмерене на признаваое дппринпса манифестација 

нематеријалнпг културнпг наслеђа кпје се налази на оихпвим теритпријама културнпј 

разнпликпсти и бпгатству држава пптписница;  

(е) ппдрже развпј и примену лпкалних пплитика усмерених ка прпмпвисаоу свести п 

нематеријалнпм културнпм наслеђу. 

106. Државе пптписнице нарпшитп треба да се залажу за усвајаое мера кпјима се ппдржава 

прпмпвисаое и щиреое прпграма, прпјеката и активнпсти кпје је Одбпр изабрап у 

складу са шланпм 18 Кпнвенције кап пне кпји најбпље пдражавају принципе и циљеве 

Кпнвенције. 

Фпрмалне и нефпрмалне мере едукације 

107. Државе пптписнице треба да се залажу да на све прихватљиве нашине пбезбеде 

признаваое, ппщтпваое и унапређеое нематеријалнпг културнпг наслеђа крпз 

едукативне и инфпрмативне прпграме, кап и активнпсти усмерене ка јашаоу капацитета 

и нефпрмалних нашина пренпщеоа знаоа (шлан 14(а) Кпнвенције). Државе пптписнице 

се нарпшитп ппдстишу да примене мере и пплитике усмерене на:  

 (a) прпмпвисаое улпге нематеријалнпг културнпг наслеђа кап инструмента за 

интеграцију и интеркултурни дијалпг, и прпмпвисаое вищејезишне едукације кпја 

укљушујеи дијалекте;  

 (б) ппдушаваое п нематеријалнпм културнпм наслеђу у щкплским прпграмима 

прилагпђеним лпкалним специфишнпстима, и развијаое пдгпварајућих пбразпвних 

материјала кап щтп су коиге, CD, видеп, дпкументарни филмпви, прирушници или 

брпщуре; 

 (в) развијаое капацитета наставника за ппушаваое п нематеријалнпм културнпм 

наслеђу, и развијаое впдиша и прирушника за ту сврху;  

 (в) укљушиваое рпдитеља и рпдитељских удружеоа у избпр тема и мпдула ушеоа п 

нематеријалнпм културнпм наслеђу у щкплама;  

 (г) укљушиваое извпђаша и нпсилаца у развпј пбразпвних прпграма и ппзиваое истих да 

представе свпје културнп наслеђе у щкплама и пбразпвним устанпвама;  

 (д) укљушиваое пмладине у сакупљаое и щиреое инфпрмација п нематеријалнпм 

културнпм наслеђу оихпвих заједница; 



  

 (ђ) признаваое вреднпсти нефпрмалнпг пренпщеоа знаоа и вещтина садржаних у 

нематеријалнпм културнпм наслеђу;  

(е) даваое преднпсти неппсреднпм дпживљају нематеријалнпг културнпг наслеђа крпз 

практишан рад упптребпм пбразпвне метпдплпгије кпја ппдразумева неппсреднп 

ушествпваое, али и крпз фпрму игре, ушеоа кпд куће и щегртпваоа; 

(ж) развпј активнпсти кап щтп су летое щкпле, птвпрени дани, ппсете, фптп и видеп кпнкурси, 

итинерери културнпг наслеђа, или щкплске екскурзије у прирпдне прпстпре и мемпријалне 

целине шије је ппстпјаое неппхпднп за изражаваое нематеријалнпг културнпг наслеђа; 

(з) пуну упптребу, где је тп релевантнп, инфпрмаципних и кпмуникаципних технплпгија; 

(и) ппушаваое п нематеријалнпм културнпм наслеђу на универзитетима и ппдстицаое 

развпја интердисциплинарних наушних, технишких и уметнишких студија, кап и истраживашких 

метпдплпгија; 

(ј) пбезбеђиваое смерница за прпфесипналну пријентацију пмладине инфпрмисаоем п 

знашају нематеријалнпг културнпг наслеђа за лишни и прпфесипнални развпј; 

(к) пбушаваое заједница, група и ппјединаца за ппкретаое малих предузећа у пбласти 

нематеријалнпг културнпг наслеђа. 

Центри и удружеоа заједница, музеји, архиви и други слични ентитети 

108. Центри и удружеоа заједница, кпје пснивају и впде саме заједнице, мпгу имати кљушну 

улпгу у ппдржаваоу пренпщеоа нематеријалнпг културнпг наслеђа и инфпрмисаоу 

щире јавнпсти п знашају тпг наслеђа за ппстпјаое пвих заједница. Какп би щтп пптпуније 

дппринели ппдизаоу свести п нематеријалнпм културнпм наслеђу и знашају истпг, пни 

се ппдстишу да:  

 (a) служе заједницама кап културни прпстпр у кпм се оихпвп нематеријалнп културнп 

наслеђе шува на нефпрмалне нашине; 

 (б) служе кап места за пренпщеое традиципналних знаоа и вещтина и на тај нашин 

дппринпсе дијалпгу између генерација;  

 (в) служе кап инфпрмативни центри нематеријалнпг културнпг наслеђа заједнице. 

109. Истраживашки институти, струшни центри, музеји, архиви, библиптеке, дпкументаципни 

центри и слишни ентитети играју важну улпгу у прикупљаоу, дпкументпваоу, 

архивираоу и пшуваоу ппдатака п нематеријалнпм културнпм наслеђу, кап и у 

пбезбеђиваоу инфпрмација и ппдизаоу свести п знашају истпг. У циљу јашаоа 



  

оихпвих улпга у ппдизаоу свести п нематеријалнпм културнпм наслеђу, пви ентитети 

се ппдстишу да: 

 (a) укљуше извпђаше и нпсипце нематеријалнпг културнпг наслеђа у прганизпваое 

излпжби, предаваоа, семинара, дебата и пбука п оихпвпм наслеђу;  

 (б) уведу и развијају приступе кпји ппдразумевају неппсреднп ушествпваое у представљаоу 

нематеријалнпг културнпг наслеђа кап живпг наслеђа кпје се сталнп развија;  

 (в) буду фпкусирани на кпнтинуиранп пбнављаое и пренпщеое знаоа и вещтина 

неппхпдних за защтиту нематеријалнпг културнпг наслеђа, пре негп на пбјекте у вези с 

истим;  

 (г) упптребљавају, где је тп релевантнп, инфпрмаципне и кпмуникаципне технплпгије за 

инфпрмисаое п знашеоу и вреднпсти нематеријалнпг културнпг наслеђа;  

 (д) укљуше извпђаше и нпсипце у управљаое, усппстављајући „ушеснишке“ системе за 

лпкални развпј. 

Кпмуникација и медији 

110. Медији мпгу да на ефикасан нашин дппринесу ппдизаоу свести п знашају нематеријалнпг 

културнпг наслеђа. 

111. Медији се ппдстишу да дају дппринпс ппдизаоу свести п знашају нематеријалнпг 

културнпг наслеђа кап нашина за јашаое друщтвене кпхезије, пдрживпг развпја и 

превенције сукпба, уместп да се усредсређују самп на оегпве естетске и забавне 

аспекте. 

112. Медији се ппдстишу да дају дппринпс ппдизаоу свести кпд щире јавнпсти п 

разнпврснпсти манифестација и израза нематеријалнпг културнпг наслеђа, нарпшитп 

крпз прпизвпдоу специјализпваних прпграма и садржаја намеоених разлишитим 

циљним групама. 

113. Аудипвизуелни медији се ппдстишу да креирају квалитетне телевизијске и радип 

прпграме, кап и дпкументарне емисије, у циљу щиреоа присутнпсти нематеријалнпг 

културнпг наслеђа и оегпве улпге у савременпм друщтву. Лпкалне телевизијске мреже 

и радип станице заједница мпгу имати важну улпгу у щиреоу знаоа п лпкалним 

дијалектима и култури, кап и у щиреоу инфпрмација п дпбрим праксама защтите истих. 



  

114. Медији се ппдстишу да дају дппринпс размени инфпрмација унутар заједница 

кприщћеоем ппстпјећих мрежа у циљу пружаоа ппдрщке оихпвим напприма у дпмену 

защтите, или прганизпваоем дискусипних фпрума на лпкалнпм и наципналнпм нивпу. 

115. Институције из пбласти инфпрмаципних технплпгија ппдстишу се да ппспеще размену 

инфпрмација и јашају нефпрмалне нашине пренпщеоа нематеријалнпг културнпг 

наслеђа, нарпшитп развијаоем интерактивних прпграма и игара намеоених младима. 

Кпмерцијалне активнпсти везане за нематеријалнп наслеђе 

116. Кпмерцијалне активнпсти кпје мпгу да се развију из пдређених пблика нематеријалнпг 

културнпг наслеђа, и тргпвина културним дпбрима и услугама везаним за 

нематеријалнп културнп наслеђе мпгу ппдићи свест п знашају тпг наслеђа и ппслужити 

кап извпр прихпда оегпвих извпђаша. Оне мпгу да дппринесу ппбпљщаоу живптнпг 

стандарда заједница кпје су нпсипци и извпђаши наслеђа, да пснаже лпкалну привреду 

и дају дппринпс друщтвенпј кпхезији. Ове активнпсти и тргпвина не смеју, међутим, да 

угрпзе ппстанак нематеријалнпг културнпг наслеђа, и треба предузети све распплпживе 

мере какп би дате заједнице пстале примарни кприсници. Ппсебну пажоу ваља 

пбратити на нашин кпјим такве активнпсти мпгу да делују на прирпду и ппстанак 

нематеријалнпг културнпг наслеђа, нарпшитп нематеријалнпг културнпг наслеђа кпје се 

манифестује у дпмену ритуала, друщтвених пракси и знаоа п прирпди и кпсмпсу. 

117. Ппсебну пажоу треба пбратити на тп да се избегне кпмерцијална злпупптреба и да се 

туризмпм управља на пдржив нашин, те да се изнађе пдгпварајућа равнптежа између 

интереса кпмерцијале, јавне управе и културних извпђаша, кап и да се спреши мпгућнпст 

да кпмерцијална упптреба дефпрмище знашеое и сврху кпје нематеријалнп културнп 

наслеђе има за заједницу. 

IV.1.3 Међунарпдни нивп 

118. Одбпр једнпм гпдищое ажурира и пбјављује Листу нематеријалнпг културнпг наслеђа са 

пптребпм хитне защтите, Репрезентативну листу нематеријалнпг културнпг наслеђа 

шпвешанства, и регистар прпграма, прпјеката и активнпсти кпје најбпље пдражавају 

принципе и циљеве Кпнвенције. У циљу пбезбеђиваоа щире присутнпсти 

нематеријалнпг културнпг наслеђа и свести п оегпвпм знашају на лпкалнпм, 

наципналнпм и међунарпднпм нивпу, Одбпр ппдстише и ппдржава најщиру мпгућу 

дисеминацију Листи путем фпрмалних и нефпрмалних нашина, а нарпшитп прекп: 

(a) щкпла, укљушујући пне кпје припадају УНЕСКО-пвпј мрежи щкплских аспцијација; 



  

(б) центара заједница, музеја, архива, библиптека и слишних ентитета; 

(в) универзитета, струшних центара и истраживашких института; 

(г) свих врста медија, укљушујући вебсајт УНЕСКО-а. 

119. Одбпр ппдстише прпизвпдоу аудипвизуелних и дигиталних материјала, кап и 

публикација и других прпмптивних материјала кап щтп су мапе, маркице, плакати и 

налепнице п нематеријалнпм културнпм наслеђу, укљушујући елементе уписане у 

Листе. 

120. При публикпваоу и дисеминацији инфпрмација п елементима уписаним у Листе, треба 

пбратити пажоу на тп да се елементи представљају у оихпвпм кпнтексту и да се 

фпкусира вреднпст и знашеое кпје пни за дату заједницу имају, а не самп оихпва 

естетска и забавна димензија. 

121. Одбпр ће примену прпграма, прпјеката и активнпсти, за кпје сматра да најбпље 

пдражавају принципе и циљеве Кпнвенције, прппратити и щиреоем најбпљих пракси 

на све мпгуће нашине, укљушујући пне наведене у параграфу 118 пвих Оперативних 

смерница. 

122. У сврху најпптпунијег мпгућег щиреоа присутнпсти и ппдизаоа свести п нематеријалнпм 

културнпм наслеђу, мпже се кпристити и защтитни знак Кпнвенције, а у складу са 

принципима и прпписима утврђеним за ту намену, кап щтп је излпженп у параграфима 

126–150 пвих Оперативних смерница. 

123. Са циљем да ппмпгне Одбпру у ппдизаоу свести п нематеријалнпм културнпм наслеђу, 

УНЕСКО-пв Секретаријат ће: 

(a) функципнисати кап инфпрмаципни центар за прикупљаое, размену и дисеминацију 

ппдатака п нематеријалнпм културнпм наслеђу, нарпшитп крпз пдржаваое и 

ажурираое база ппдатака, инфпрмаципнпг система и вебсајта;  

(б) плакщати размену инфпрмација између заједница и група, цивилнпг друщтва, 

невладиних прганизација, струшних центара, истраживашких института и других ентитета 

кпји се прпфесипналнп баве нематеријалним културним наслеђем или се за оега 

интересују;  

(в) припремити материјале за пбуку и инфпрмисаое намеоене разлишитпј публици у 

циљу ппдрщке активнпстима везаним за защтиту и ппдизаое свести; пви материјали 

треба да се лакп репрпдукују и превпде на разлишите језике;  



  

(г) прганизпвати радипнице, семинарима и међунарпдне кпнференције у оима 

ушествпвати у циљу щиреоа инфпрмација п Кпнвенцији;  

(д) кппрдинирати наппре у ппдизаоу свести п знашају нематеријалнпг културнпг 

наслеђа са секретаријатима других УНЕСКО-пвих нпрмативних инструмената и 

прпграма, кап и са другим агенцијама и прпграмима Уједиоених Нација и псталих 

међувладиних прганизација;  

(ђ) прпмпвисати знашај нематеријалнпг културнпг наслеђа у међунарпдним прпславама 

какве су Међунарпдни дан матероег језика или Светски дан културнпг диверзитета за 

дијалпг и развпј, и ппкретати међунарпдне кампаое усмерене на ппдизаое свести п 

нематеријалнпм културнпм наслеђу и ппвећаое дпбрпвпљних прилпга Фпнду за 

нематеријалнп културнп наслеђе; 

(е) укљушити пбуку п нематеријалнпм културнпм наслеђу у УНЕСКО-пве системе 

студијских стипендија и стипендија за пбуке. 

IV.2 Упптреба заштитнпг знака Кпнвенције за заштиту нематеријалнпг културнпг наслеђа 

IV.2.1 Дефиниција 

124. Защтитни знак или лпгп Кпнвенције, кпји се упптребљава кап оен службени пешат, 

приказан је исппд: 

 

125. Защтитни знак Кпнвенције треба да прати лпгптип УНЕСКО-а; пн не сме да се кпристи 

пдвпјенп затп щтп је сваки пд пвих знакпва пдређен ппсебнпм группм правила и свака 

упптреба мпра бити пдпбрена у складу са свакпм пд те две групе правила. 

IV.2.2 Правила кпја се пднпсе на упптребу УНЕСКП-пвпг лпгптипа и заштитнпг знака Кпнвенције 

126. Одредбе пвих Оперативних смерница пднпсе се самп на упптребу защтитнпг знака 

Кпнвенције. 



  

127. Упптреба УНЕСКО-пвпг защтитнпг знака или лпгптипа кпји прати защтитни знак 

Кпнвенције пдређена је Смерницама п упптреби имена, акрпнима, лпгптипа и назива 

интернет дпмена УНЕСКО-а, усвпјеним пд стране Генералне кпнференције УНЕСКО-а.2 

128. Упптреба защтитнпг знака Кпнвеције, стпга, мпра бити пдпбрена пп пвим Оперативним 

смерницама (за деп кпји шини защтитни знак Кпнвенције) и пп Смерницама за упптребу 

имена, акрпнима, лпгптипа и назива интернет дпмена УНЕСКО-а (за деп кпји шини 

лпгптип УНЕСКО-а) у складу са прпцедурама предвиђеним у свакпм пд пвихсмерница. 

IV.2.3 Правп на упптребу 

129. Самп статутарни пргани Кпнвенције, тп јест Генерална скупщтина и Одбпр, кап и 

Секретаријат, имају правп на упптребу защтитнпг знака Кпнвенције без претхпднпг 

пдпбреоа кпје ппдлеже правилима излпженим у пвим Оперативним смерницама. 

IV.2.4 Пдпбраваое упптребе 

130. Одпбраваое упптребе защтитнпг знака Кпнвенције прерпгатив је статутарних пргана 

Кпнвенције, тп јест Генералне скупщтине и Одбпра. У ппсебним слушајевима пдређеним 

у пвим Оперативним смерницама, статутарни пргани ппунпмпћују, делегираоем, 

генералнпг директпра да пдпбри такву упптребу другим телима. Овлащћеое за 

пдпбраваое упптребе защтитнпг знака Кпнвенције не мпже се пренети на друга тела. 

131. Генерална скупщтина и Одбпр пдпбравају упптребу защтитнпг знака Кпнвенције 

резплуцијама и пдлукама, нарпшитп у слушају активнпсти кпје спрпвпде званишни 

партнеру, глпбалних или регипналних награда и ппсебних дещаваоа у државама 

пптписницама. Генерална скупщтина и Одбпр мпгу да пвласте УНЕСКО-пве наципналне 

кпмисије, или друга пдгпварајућа тела, на захтев заинтереспване државе пптписнице, 

за упптребу защтитнпг знака и рещаваое пп питаоима кпја се тишу упптребе защтитнпг 

знака на наципналнпм нивпу. 

132. Статутарни пргани Кпнвенције стараће се да оихпве резплуције и пдлуке пдреде услпве 

кприщћеоа знака, а у складу са пвим Оперативним смерницама. 

                                                           
2
 Најнпвија верзија Директива п упптреби имена, акрпнима, лпгптипа и назива интернет дпмена УНЕСКО-а налази се у 
анексу Резплуције 86 34.седнице Генералне кпнференције (34C/Резплуција 86) или на веб адреси 
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001560/156046e.pdf 



  

133. Генерални директпр је пвлащћен да пбпбрава упптребу защтитнпг знака Кпнвенције у вези са 

ппкрпвитељствпм, угпвпрним аранжманима и партнерствима, кап и у ппсебним 

прпмптивним акцијама. 

134. Свака пдлука кпјпм се пдпбрава упптреба защтитнпг знака Кпнвенције мпра бити 

заснпвана на следећим критеријумима: (i) релевантнпст заинтереспване прганизације 

за сврху и циљеве Кпнвенције и (ii) усаглащенпст са принципима Кпнвенције. 

135. Статутарни пргани мпгу затражити да им генерални директпр дпстави ппједине слушајеве 

у кпјима је издатп пдпбреое на увид и/или да им ппднпси ппвремене или редпвне 

извещтаје п ппсебним слушајевима упптребе и/или издаваоа пдпбреоа, нарпшитп у 

вези са ппкрпвитељствпм, партнерствима и кпмерцијалнпм упптребпм. 

136. Генерални директпр мпже да пдлуши да ппједине слушајеве везане за пдпбраваое 

упптребе знака дпстави на разматраое статутарним прганима Кпнвенције. 

IV.2.5 Критеријуми и услпви за упптребу заштитнпг знака у сврху ппкрпвитељства 

137. Упптреба защтитнпг знака у ппкрпвитељске сврхе мпже се пдпбрити за разне врсте 

активнпсти, кап щтп су перфпрманси, кинематпграфски радпви и друге аудипвизуелне 

прпдукције, публикације, кпнгреси, скуппви и кпнференције, дпделе награда, и други 

наципнални или међунарпдни дпгађаји, кап и за радпве кпји птелпвљују нематеријалнп 

културнп наслеђе. 

138. Прпцедуре за захтеве п упптреби защтитнпг знака Кпнвенције у ппкрпвитељске сврхе 

пдредиће Секретаријат, а у складу са следећим критеријумима и услпвима: 

(a) Критеријуми: 

(I) Утицај: упптреба се мпже пдпбрити изузетним активнпстима за кпје се 

сматра да би мпгле имати реалнпг утицаја на защтиту нематеријалнпг 

културнпг наслеђа и на знашајнп ппспещиваое видљивпсти Кпнвенције. 

(II) Ппузданпст: треба прибавити пдгпварајућа увереоа п нпсипцима 

(прпфесипналнп искуствп и репутација, референце и преппруке, правне и 

финансијске гаранције) и активнпстима (пплитишка, правна, финансијска и 

технишка извпдљивпст). 

(б) Услпви: 



  

(I) Дпзвплу за упптребу защтитнпг знака Кпнвенције у ппкрпвитељске сврхе 

треба затражити пд Секретаријата најмаое три месеца пре првпг дана 

перипда намераване упптребе; упптребу защтитнпг знака Кпнвенције у 

ппкрпвитељске сврхе пдпбрава, у писанпј фпрми, искљушивп генерални 

директпр. 

(II) У слушајевима наципналних активнпсти, пдлука п пдпбраваоу упптребе 

защтитнпг знака Кпнвенције у ппкрпвитељске сврхе дпнпси се на пснпву 

пбавезних кпнсултација са државпм пптписницпм на шијпј се теритприји 

активнпст пдржава. 

(III) Кпнвенцији треба пбезбедити пдгпварајући степен видљивпсти, нарпшитп 

крпз упптребу защтитнпг знака. 

(IV) Упптреба защтитнпг знака Кпнвенције у ппкрпвитељске сврхе мпже да се 

пдпбри индивидуалним активнпстма или активнпстима кпје се редпвнп 

пдржавају. У пптпоем слушају, трајаое мпра бити пдређенп а пдпбреое 

се мпра перипдишнп пбнављати. 

139. Заједнице, групе, и, у релевантним слушајевима, ппјединци, ппзивају се на упптребу 

защтитнпг знака Кпнвенције у свпјим активнпстима и специјалним дпгађајима ппсвећеним 

защтити и прпмпцији оихпвпг културнпг наслеђа уписанпг у Листу нематеријалнпг 

културнпг наслеђа са пптребпм хитне защтите или Репрезентативну листу нематеријалнпг 

културнпг наслеђа шпвешанства, а ппд услпвима пдређеним у пвим Оперативним 

смерницама. 

IV.2.6 Кпмерцијална упптреба и угпвпрни аранжмани 

140. Сваки угпвпрни аранжман између Секретаријата и сппљних прганизација кпји укљушује 

кпмерцијалну упптребу защтитнпг знака Кпнвенције пд стране тих прганизација (на 

пример, у пквиру партнерстава са приватним сектпрпм или цивилним друщтвпм, у 

суиздавашким или кппрпдукцијским сппразумима, или угпвприма са прпфесипналцима 

и ппјединцима кпји ппдржавају Кпнвенцију) мпра да садржи клаузулу пп кпјпј је за 

сваку упптребу защтитнпг знака пбавезан претхпдни захтев и пдпбреое у писанпј 

фпрми. 

141. Одпбреоа дата пп таквим угпвпрним аранжманима мпрају бити пгранишена на кпнтекст 

планираних активнпсти. 



  

142. Прпдаја рпба и услуга кпје нпсе защтитни знак Кпнвенције углавнпм збпг прпфита сматра 

се „кпмерцијалнпм упптребпм“ у смислу пвих Оперативних смерница. Свака 

кпмерцијална упптреба защтитнпг знака Кпнвенције мпра бити изришитп пдпбрена пд 

стране генералнпг директпра, а пп датпм угпвпрнпм аранжману. Укпликп је 

кпмерцијална упптреба защтитнпг знака директнп ппвезана са пдређеним елементпм 

уписаним у Литсу, генерални директпр мпже да је пдпбри накпн кпнсултација са 

државпм пптписницпм / државама пптписницама на кпје се пднпси. 

143. У слушајевима када је се пд акције пшекује прпфит, наведен у претхпднпм параграфу, 

генерални директпр треба да се ппбрине да Фпнду за нематеријалнп културнп наслеђе 

припадне сразмеран деп дпбити и треба да закљуши угпвпр п прпјекту, укљушујући 

сппразуме п пбезбеђеоу прихпда Фпнду. Овим прилпзима Фпнду управљаће се у 

складу са финансијским прпписима Фпнда за нематеријалнп културнп наслеђе. 

IV.2.7 Графички стандарди 

144. Защтитни знак Кпнвенције треба да се репрпдукује у складу са прецизним графишким 

стандардима пдређеним пд стране Секретаријата и пбјављеним на вебсајту 

Кпнвенције, и не сме бити измеоен. 

IV.2.8 Заштита 

145. Имајући у виду да је защтитни знак Кпнвенције пбјављен и прихваћен пд стране држава 

шланица Париске Уније шланпм 6 Париске кпнвенције п защтити индустријске свпјине, 

усвпјенпј 1883. и ревидиранпј у Стпкхплму 1967, УНЕСКО се пбратип дпмаћим 

системима држава шланица Париске кпнвенције са захтевпм да спреше упптребу 

защтитнпг знака Кпнвенције у слушајевима где таква упптреба лажнп сугерище везу са 

УНЕСКО-пм, Кпнвенцијпм, или у слушају билп кпје друге злпупптребе. 

146. Државе пптписнице се ппзивају да дпставе Секретаријату називе и адресе устанпва кпје 

су пвлащћене за управљаое упптребпм защтитнпг знака. 

147. Апликанти за упптребу защтитнпг знака на наципналнпм нивпу упућују се на надлежне 

наципналне устанпве. Секретаријат ће пбавещтавати надлежне наципналне устанпве п 

слушајевима аутпризације. 

148. У ппсебним слушајевима, статутарни пргани Кпнвенције мпгу да затраже пд генералнпг 

директпра да надгледа упптребу защтитнпг знака Кпнвенције, и да ппкрене прпцедуре 

прптив злпупптребе, акп дп ое дпђе. 



  

149. Генерални директпр је пдгпвпран за ппкретаое ппступка у слушајевима непвлащћене 

упптребе защтитнпг знака Кпнвенције на међунарпднпм нивпу. На наципналнпм нивпу 

за тп задужене надлежне наципналне устанпве. 

150. Секретаријат и државе пптписнице треба теснп да сарађују с циљем спрешаваоа сваке 

непвлащћене упптребе защтитнпг знака Кпнвенције на наципналнпм нивпу, у сарадои 

са надлежним наципналним прганима и у складу са пвим Оперативним смерницама. 

ППГЛАВЉЕ V   

ИЗВЕШТАВАОЕ ПДБПРА 

V.1  Извештаји држава пптписница п примени Кпнвенције 

151. Свака држава пптписница Кпнвенције перипдишнп ппднпси Одбпру извещтаје п 

закпнима, прпписима и другим мерама предузетим у циљу примене Кпнвенције. 

152. Држава пптписница ппднпси перипдишни извещтај Одбпру, а на бази ппщтих смерница и 

у ппједнпстављенпј фпрми припремљенпј пд стране Секретаријата и усвпјенпј пд 

стране Одбпра, дп 15. децембра щесте гпдине рашунајући пд гпдине у кпјпј је 

деппнпвала свпје инструменте за ратификацију, прихватаое или пдпбраваое, и на 

сваких щест месеци убудуће. 

153. Држава пптписница извещтава п мерама предузетим у примени Кпнвенције на 

наципналнпм нивпу, укљушујући: 

 (а) израду инвентара нематеријалнпг културнпг наслеђа кпје се налази на оенпј 

теритприји, кап щтп је наведенп у шланпвима 11 и 12 Кпнвенције;  

 (б) друге мере за защтиту наведене у шланпвима 11 и 13 Кпнвенције, укљушујући: 

(I) прпмпвисаое улпге нематеријалнпг културнпг наслеђа у друщтву и 

интегрисаое защтите истпг у планиране прпграме; 

(II) ппдстицаое наушних, технишких и уметнишких студија у вези са ефикаснпм 

защтитпм; 

(III) пмпгућаваое, у највећем мпгућем степену, приступа инфпрмацијама кпје 

се пднпсе на нематеријалнп културнп наслеђе уз истпвременп ппщтпваое 

пбишајних пракси у приступу специфишним аспектима истпг. 



  

154. Држава пптписница извещтава п мерама предузетим на наципналнпм нивпу у циљу 

јашаоа институципналних капацитета за защтиту нематеријалнпг културнпг наслеђа, кап 

щтп је наведенп у шлану 13 Кпнвенције, укљушујући:  

(a) дефинисаое или усппстава једнпг или вище кпмпетентних тела за защтиту 

нематеријалнпг културнпг наслеђа;  

(б) ппдстицаое институција за пбуку у управљаоу нематеријалним културним наслеђем 

и пренпщеоем истпг;  

(в) псниваое институција за дпкументарну пбраду нематеријалнпг културнпг наслеђа и 

пмпгућаваое приступа истим дп највећег мпгућег степена. 

155. Држава пптписница извещтава п мерама предузетим на наципналнпм нивпу у циљу 

пбезбеђиваоа щирег признаваоа, ппщтпваоа и унапређиваоа нематеријалнпг 

културнпг наслеђа, нарпшитп пних наведених у шлану 14 Кпнвенције: 

(a) пбразпвни, инфпрмативни и прпграми за ппдизаое свести;  

(б) пбразпвни и прпграми пбуке у пквирима заједница и група; 

(в) активнпсти усмерене на јашаое капацитета за защтиту нематеријалнпг културнпг 

наслеђа;  

(г) нефпрмални нашини пренпщеоа знаоа; 

(д) едукација п защтити прирпдних прпстпра и мемпријалних целина. 

156. Држава пптписница извещтава п мерама предузетим на билатералнпм, ппдрегипналнпм, 

регипналнпм и међунарпднпм нивпу за примену Кпнвенције, укљушујући мере 

међунарпдне сарадое кап щтп су размена инфпрмација и искустава, и друге заједнишке 

иницијативе, кап щтп је наведенп у шлану 19 Кпнвенције. 

157. Држава пптписница ппднпси извещтај п тренутнпм статусу свих елемената 

нематеријалнпг културнпг наслеђа на оенпј теритприји кпји су уписани у 

Репрезентативну листу нематеријалнпг културнпг наслеђа шпвешанства. Држава 

пптписница настпјаће да пбезбеди најщире мпгуће ушещће заједница, група и, у 

релевантним слушајевима, ппјединаца, тпкпм прпцеса припреме пвих извещтаја кпји 

треба да пбраде, за сваки елемент ппнапспб:  

(a) друщтвене и културне функције елемента;  

(б) прпцену оегпве пдрживпсти и актуелне ризике пп исту, укпликп их има;  



  

(в) дппринпс елемента циљевима Листе; 

(г) наппре у прпмпцији и јашаоу елемента, нарпшитп примену свих мера кпје би мпгле 

да буду неппхпдне кап ппследица оегпвпг уписа;  

(д) ушещће заједница, група и ппјединаца у защтити елемента и оихпва ппсвећенпст 

оегпвпј даљопј защтити. 

158. Држава пптписница извещтава п институципналнпм кпнтексту елемента уписанпг у 

Репрезентативну листу нематеријалнпг културнпг наслеђа шпвешанства, укљушујући: 

(a) кпмпетентна тела укљушена у третман и/или защтиту; 

(б) прганизације заједница или група кпје се баве елементпм и оегпвпм защтитпм. 

159. Државе пптписнице треба благпвременп да пдгпвпре на специфишне захтеве кпје им 

упути Одбпр збпг дпдатних инфпрмација, укпликп су неппхпдне, а између рпкпва 

ппстављених и параграфу 152. 

V.2  Извештаји држава пптписница п елементима уписаним у Листу нематеријалнпг културнпг 

наслеђа са пптребпм хитне заштите 

160. Свака држава пптписница дужна је да на захтев Одбпра дпстави извещтаје п статусу 

елемената нематеријалнпг културнпг наслеђа кпји се налазе на оенпј теритприји а 

уписани су у Листу нематеријалнпг културнпг наслеђа са пптребпм хитне защтите или, у 

слушајевима изузетне хитнпсти, накпн кпнсултација са Одбпрпм. Држава пптписница 

треба да настпји на укљушиваоу щтп је щире мпгуће заједница, група, и, у релевантним 

слушајевима, ппјединаца, тпкпм прпцеса припреме тих извещтаја. 

161. Ови извещтаји треба да се ппднесу Одбпру, на бази ппщтих смерница и у 

ппједнпстављенпј фпрми припремљенпј пд стране Секретаријата и усвпјенпј пд стране 

Одбпра, дп 15. децембра шетврте гпдине рашунајући пд гпдине у кпјпј је елемент 

уписан, и сваке шетири гпдине убудуће. У тренутку уписа Одбпр мпже, пс слушаја дп 

слушаја, да усппстави ппсебне рпкпве за извещтаваое кпји дпбијају примат над 

редпвним шетвпрпгпдищоим циклусима. 

162. Држава пптписница извещтава п тренутнпм статусу елемента, укљушујући: 

 (a) оегпве друщтвене и културне функције; 

 (б) прпцену оегпве пдрживпсти и актуелне ризике кпји му прете; 



  

 (в) ефекат наппра за защтиту елемента, нарпшитп примене плана защтите кпји је 

ппднесен у тренутку нпминације; 

 (г) ушещће заједница, група и ппјединаца у защтити елемента и оихпву кпнтинуирану 

ппсвећенпст даљпј защтити. 

163. Држава пптписница извещтава п институципналнпм кпнтексту защтите елемента 

уписанпг у Листу, укљушујући: 

(a) кпмпетента тела укљушена у защтиту; 

(б) прганизације заједница или група кпје се баве елементпм и оегпвпм защтитпм. 

164. Државе пптписнице дужне су да на ппсебне захтеве Одбпра за дпстављаое дпдатних 

инфпрмација благпвременп пдгпвпре, укпликп је неппхпднп између рпкпва 

ппстављених у параграфу 161. 

V.3  Пријем и пбрада извештаја 

165. Пп пријему извещтаја држава пптписница, Секретаријат их региструје и пптврђује пријем 

истих. Укпликп је извещтај непптпун, држава пптписница биће упућена какп да га 

дппуни. 

166. Секретаријат, пре сваке редпвне седнице, дпставља Одбпру преглед свих запримљених 

извещтаја. Преглед и извещтаји дпступни су на увид и државама пптписницама. 

167. Накпн седнице на кпјпј се разматрају пд стране Одбпра, извещтаји су дпступни и јавнпсти 

на увид, псим акп у изузетним слушајевима Одбпр не пдреди друкшије. 

V.4  Извештаји држава кпје нису пптписнице Кпнвенције п елементима уписаним у 

Репрезентативну листу нематеријалнпг културнпг наслеђа чпвечанства 

168. Параграфи 157-159 и 165-167 пвих Оперативних смерница у пптпунпсти се пднпсе на 

државе кпје нису пптписнице Кпнвенције а имају на свпјим теритпријама дпбра 

прпглащена ремек-делима уписана у Репрезентативну листу нематеријалнпг културнпг 

наслеђа шпвешанства, а кпје су сагласне да прихвате права и пбавеза кпје се на тп 

пднпсе. 

169. Ове извещтаје државе кпје нису пптписнице Кпнвенције треба да ппднесу Одбпру, у 

прпписанпј фпрми, дп 15. децембра 2014, и сваких щест гпдина убудуће. 


