ЗАКОН
О ПОТВРЂИВАЊУ КОНВЕНЦИЈЕ О ОЧУВАЊУ
НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА
Члан 1.
Потврђује се Конвенција о очувању нематеријалног културног наслеђа, која је
усвојена у Паризу 17. октобра 2003. године, у оригиналу на арапском,
енглеском, кинеском, руском, француском и шпанском језику.
Члан 2.
Текст Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа у оригиналу на
енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:
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CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING
OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE
The General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization hereinafter referred to as UNESCO, meeting in Paris, from 29
September to 17 October 2003, at its 32nd session,
Referring to existing international human rights instruments, in particular to the
Universal Declaration on Human Rights of 1948, the International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights of 1966, and the International Covenant on
Civil and Political Rights of 1966,
Considering the importance of the intangible cultural heritage as a mainspring of
cultural diversity and a guarantee of sustainable development, as underscored in the
UNESCO Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore
of 1989, in the UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity of 2001, and in
the Istanbul Declaration of 2002 adopted by the Third Round Table of Ministers of
Culture,
Considering the deep-seated interdependence between the intangible cultural
heritage and the tangible cultural and natural heritage,
Recognizing that the processes of globalization and social transformation, alongside
the conditions they create for renewed dialogue among communities, also give rise,
as does the phenomenon of intolerance, to grave threats of deterioration,
disappearance and destruction of the intangible cultural heritage, in particular owing
to a lack of resources for safeguarding such heritage,
Being aware of the universal will and the common concern to safeguard the
intangible cultural heritage of humanity,
Recognizing that communities, in particular indigenous communities, groups and, in
some cases, individuals, play an important role in the production, safeguarding,
maintenance and recreation of the intangible cultural heritage, thus helping to enrich
cultural diversity and human creativity,
Noting the far-reaching impact of the activities of UNESCO in establishing normative
instruments for the protection of the cultural heritage, in particular the Convention for
the Protection of the World Cultural and Natural Heritage of 1972,
Noting further that no binding multilateral instrument as yet exists for the
safeguarding of the intangible cultural heritage,
Considering that existing international agreements, recommendations and
resolutions concerning the cultural and natural heritage need to be effectively
enriched and supplemented by means of new provisions relating to the intangible
cultural heritage,
Considering the need to build greater awareness, especially among the younger
generations, of the importance of the intangible cultural heritage and of its
safeguarding,
Considering that the international community should contribute, together with the
States Parties to this Convention, to the safeguarding of such heritage in a spirit of
cooperation and mutual assistance,
Recalling UNESCO’s programmes relating to the intangible cultural heritage, in
particular the Proclamation of Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of
Humanity,
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bringing human beings closer together and ensuring exchange and understanding
among them,
Adopts this Convention on this seventeenth day of October 2003.
I. General provisions
Article 1 – Purposes of the Convention
The purposes of this Convention are:
(a) to safeguard the intangible cultural heritage;
(b) to ensure respect for the intangible cultural heritage of the communities, groups
and individuals concerned;
(c) to raise awareness at the local, national and international levels of the importance
of the intangible cultural heritage, and of ensuring mutual appreciation thereof;
(d) to provide for international cooperation and assistance.
Article 2 – Definitions
For the purposes of this Convention,
1. The “intangible cultural heritage” means the practices, representations,
expressions, knowledge, skills – as well as the instruments, objects, artefacts and
cultural spaces associated therewith – that communities, groups and, in some cases,
individuals recognize as part of their cultural heritage. This intangible cultural
heritage, transmitted from generation to generation, is constantly recreated by
communities and groups in response to their environment, their interaction with
nature and their history, and provides them with a sense of identity and continuity,
thus promoting respect for cultural diversity and human creativity. For the purposes
of this Convention, consideration will be given solely to such intangible cultural
heritage as is compatible with existing international human rights instruments, as well
as with the requirements of mutual respect among communities, groups and
individuals, and of sustainable development.
2. The “intangible cultural heritage”, as defined in paragraph 1 above, is manifested
inter alia in the following domains:
(a) oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible
cultural heritage;
(b) performing arts;
(c) social practices, rituals and festive events;
(d) knowledge and practices concerning nature and the universe;
(e) traditional craftsmanship.
3. “Safeguarding” means measures aimed at ensuring the viability of the intangible
cultural heritage, including the identification, documentation, research, preservation,
protection, promotion, enhancement, transmission, particularly through formal and
nonformal education, as well as the revitalization of the various aspects of such
heritage.
4. “States Parties” means States which are bound by this Convention and among
which this Convention is in force.
5. This Convention applies mutatis mutandis to the territories referred to in Article 33
which become Parties to this Convention in accordance with the conditions set out in
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territories.
Article 3 – Relationship to other international instruments
Nothing in this Convention may be interpreted as:
(a) altering the status or diminishing the level of protection under the 1972
Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage of
World Heritage properties with which an item of the intangible cultural heritage is
directly associated; or
(b) affecting the rights and obligations of States Parties deriving from any
international instrument relating to intellectual property rights or to the use of
biological and ecological resources to which they are parties.
II. Organs of the Convention
Article 4 – General Assembly of the States Parties
1. A General Assembly of the States Parties is hereby established, hereinafter
referred to as “the General Assembly”. The General Assembly is the sovereign body
of this Convention.
2. The General Assembly shall meet in ordinary session every two years. It may
meet in extraordinary session if it so decides or at the request either of the
Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage
or of at least one-third of the States Parties.
3. The General Assembly shall adopt its own Rules of Procedure.
Article 5 – Intergovernmental Committee for the Safeguarding
of the Intangible Cultural Heritage
1. An Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural
Heritage, hereinafter referred to as “the Committee”, is hereby established within
UNESCO. It shall be composed of representatives of 18 States Parties, elected by
the States Parties meeting in General Assembly, once this Convention enters into
force in accordance with Article 34.
2. The number of States Members of the Committee shall be increased to 24 once
the number of the States Parties to the Convention reaches 50.
Article 6 – Election and terms of office of States Members of the Committee
1. The election of States Members of the Committee shall obey the principles of
equitable geographical representation and rotation.
2. States Members of the Committee shall be elected for a term of four years by
States Parties to the Convention meeting in General Assembly.
3. However, the term of office of half of the States Members of the Committee
elected at the first election is limited to two years. These States shall be chosen by
lot at the first election.
4. Every two years, the General Assembly shall renew half of the States Members of
the Committee.
5. It shall also elect as many States Members of the Committee as required to fill
vacancies.
6. A State Member of the Committee may not be elected for two consecutive terms.
7. States Members of the Committee shall choose as their representatives persons
who are qualified in the various fields of the intangible cultural heritage.
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Without prejudice to other prerogatives granted to it by this Convention, the functions
of the Committee shall be to:
(a) promote the objectives of the Convention, and to encourage and monitor the
implementation thereof;
(b) provide guidance on best practices and make recommendations on measures for
the safeguarding of the intangible cultural heritage;
(c) prepare and submit to the General Assembly for approval a draft plan for the use
of the resources of the Fund, in accordance with Article 25;
(d) seek means of increasing its resources, and to take the necessary measures to
this end, in accordance with Article 25;
(e) prepare and submit to the General Assembly for approval operational directives
for the implementation of this Convention;
(f) examine, in accordance with Article 29, the reports submitted by States Parties,
and to summarize them for the General Assembly;
(g) examine requests submitted by States Parties, and to decide thereon, in
accordance with objective selection criteria to be established by the Committee and
approved by the General Assembly for:
(i) inscription on the lists and proposals mentioned under Articles 16, 17 and 18;
(ii) the granting of international assistance in accordance with Article 22.
Article 8 – Working methods of the Committee
1. The Committee shall be answerable to the General Assembly. It shall report to it
on all its activities and decisions.
2. The Committee shall adopt its own Rules of Procedure by a two-thirds majority of
its Members.
3. The Committee may establish, on a temporary basis, whatever ad hoc consultative
bodies it deems necessary to carry out its task.
4. The Committee may invite to its meetings any public or private bodies, as well as
private persons, with recognized competence in the various fields of the intangible
cultural heritage, in order to consult them on specific matters.
Article 9 – Accreditation of advisory organizations
1. The Committee shall propose to the General Assembly the accreditation of
nongovernmental organizations with recognized competence in the field of the
intangible cultural heritage to act in an advisory capacity to the Committee.
2. The Committee shall also propose to the General Assembly the criteria for and
modalities of such accreditation.
Article 10 – The Secretariat
1. The Committee shall be assisted by the UNESCO Secretariat.
2. The Secretariat shall prepare the documentation of the General Assembly and of
the Committee, as well as the draft agenda of their meetings, and shall ensure the
implementation of their decisions.
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Article 11 – Role of States Parties
Each State Party shall:
(a) take the necessary measures to ensure the safeguarding of the intangible cultural
heritage present in its territory;
(b) among the safeguarding measures referred to in Article 2, paragraph 3, identify
and define the various elements of the intangible cultural heritage present in its
territory, with the participation of communities, groups and relevant nongovernmental
organizations.
Article 12 – Inventories
1. To ensure identification with a view to safeguarding, each State Party shall draw
up, in a manner geared to its own situation, one or more inventories of the intangible
cultural heritage present in its territory. These inventories shall be regularly updated.
2. When each State Party periodically submits its report to the Committee, in
accordance with Article 29, it shall provide relevant information on such inventories.
Article 13 – Other measures for safeguarding
To ensure the safeguarding, development and promotion of the intangible cultural
heritage present in its territory, each State Party shall endeavour to:
(a) adopt a general policy aimed at promoting the function of the intangible cultural
heritage in society, and at integrating the safeguarding of such heritage into planning
programmes;
(b) designate or establish one or more competent bodies for the safeguarding of the
intangible cultural heritage present in its territory;
(c) foster scientific, technical and artistic studies, as well as research methodologies,
with a view to effective safeguarding of the intangible cultural heritage, in particular
the intangible cultural heritage in danger;
(d) adopt appropriate legal, technical, administrative and financial measures aimed
at:
(i) fostering the creation or strengthening of institutions for training in the
management of the intangible cultural heritage and the transmission of such heritage
through forums and spaces intended for the performance or expression thereof;
(ii) ensuring access to the intangible cultural heritage while respecting customary
practices governing access to specific aspects of such heritage;
(iii) establishing documentation institutions for the intangible cultural heritage and
facilitating access to them.
Article 14 – Education, awareness-raising and capacity-building
Each State Party shall endeavour, by all appropriate means, to:
(a) ensure recognition of, respect for, and enhancement of the intangible cultural
heritage in society, in particular through:
(i) educational, awareness-raising and information programmes, aimed at the general
public, in particular young people;
(ii) specific educational and training programmes within the communities and groups
concerned;
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in particular management and scientific research; and
(iv) non-formal means of transmitting knowledge;
(b) keep the public informed of the dangers threatening such heritage, and of the
activities carried out in pursuance of this Convention;
(c) promote education for the protection of natural spaces and places of memory
whose existence is necessary for expressing the intangible cultural heritage.
Article 15 – Participation of communities, groups and individuals
Within the framework of its safeguarding activities of the intangible cultural heritage,
each State Party shall endeavour to ensure the widest possible participation of
communities, groups and, where appropriate, individuals that create, maintain and
transmit such heritage, and to involve them actively in its management.
IV. Safeguarding of the intangible cultural heritage at the international level
Article 16 – Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity
1. In order to ensure better visibility of the intangible cultural heritage and awareness
of its significance, and to encourage dialogue which respects cultural diversity, the
Committee, upon the proposal of the States Parties concerned, shall establish, keep
up to date and publish a Representative List of the Intangible Cultural Heritage of
Humanity.
2. The Committee shall draw up and submit to the General Assembly for approval the
criteria for the establishment, updating and publication of this Representative List.
Article 17 – List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding
1. With a view to taking appropriate safeguarding measures, the Committee shall
establish, keep up to date and publish a List of Intangible Cultural Heritage in Need
of Urgent Safeguarding, and shall inscribe such heritage on the List at the request of
the State Party concerned.
2. The Committee shall draw up and submit to the General Assembly for approval the
criteria for the establishment, updating and publication of this List.
3. In cases of extreme urgency – the objective criteria of which shall be approved by
the General Assembly upon the proposal of the Committee – the Committee may
inscribe an item of the heritage concerned on the List mentioned in paragraph 1, in
consultation with the State Party concerned.
Article 18 – Programmes, projects and activities for the safeguarding
of the intangible cultural heritage
1. On the basis of proposals submitted by States Parties, and in accordance with
criteria to be defined by the Committee and approved by the General Assembly, the
Committee shall periodically select and promote national, subregional and regional
programmes, projects and activities for the safeguarding of the heritage which it
considers best reflect the principles and objectives of this Convention, taking into
account the special needs of developing countries.
2. To this end, it shall receive, examine and approve requests for international
assistance from States Parties for the preparation of such proposals.
3. The Committee shall accompany the implementation of such projects,
programmes and activities by disseminating best practices using means to be
determined by it.
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Article 19 – Cooperation
1. For the purposes of this Convention, international cooperation includes, inter alia,
the exchange of information and experience, joint initiatives, and the establishment of
a mechanism of assistance to States Parties in their efforts to safeguard the
intangible cultural heritage.
2. Without prejudice to the provisions of their national legislation and customary law
and practices, the States Parties recognize that the safeguarding of intangible
cultural heritage is of general interest to humanity, and to that end undertake to
cooperate at the bilateral, subregional, regional and international levels.
Article 20 – Purposes of international assistance
International assistance may be granted for the following purposes:
(a) the safeguarding of the heritage inscribed on the List of Intangible Cultural
Heritage in Need of Urgent Safeguarding;
(b) the preparation of inventories in the sense of Articles 11 and 12;
(c) support for programmes, projects and activities carried out at the national,
subregional and regional levels aimed at the safeguarding of the intangible cultural
heritage;
(d) any other purpose the Committee may deem necessary.
Article 21 – Forms of international assistance
The assistance granted by the Committee to a State Party shall be governed by the
operational directives foreseen in Article 7 and by the agreement referred to in Article
24, and may take the following forms:
(a) studies concerning various aspects of safeguarding;
(b) the provision of experts and practitioners;
(c) the training of all necessary staff;
(d) the elaboration of standard-setting and other measures;
(e) the creation and operation of infrastructures;
(f) the supply of equipment and know-how;
(g) other forms of financial and technical assistance, including, where appropriate,
the granting of low-interest loans and donations.
Article 22 – Conditions governing international assistance
1. The Committee shall establish the procedure for examining requests for
international assistance, and shall specify what information shall be included in the
requests, such as the measures envisaged and the interventions required, together
with an assessment of their cost.
2. In emergencies, requests for assistance shall be examined by the Committee as a
matter of priority.
3. In order to reach a decision, the Committee shall undertake such studies and
consultations as it deems necessary.
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1. Each State Party may submit to the Committee a request for international
assistance for the safeguarding of the intangible cultural heritage present in its
territory.
2. Such a request may also be jointly submitted by two or more States Parties.
3. The request shall include the information stipulated in Article 22, paragraph 1,
together with the necessary documentation.
Article 24 – Role of beneficiary States Parties
1. In conformity with the provisions of this Convention, the international assistance
granted shall be regulated by means of an agreement between the beneficiary State
Party and the Committee.
2. As a general rule, the beneficiary State Party shall, within the limits of its
resources, share the cost of the safeguarding measures for which international
assistance is provided.
3. The beneficiary State Party shall submit to the Committee a report on the use
made of the assistance provided for the safeguarding of the intangible cultural
heritage.
VI. Intangible Cultural Heritage Fund
Article 25 – Nature and resources of the Fund
1. A “Fund for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage”, hereinafter
referred to as “the Fund”, is hereby established.
2. The Fund shall consist of funds-in-trust established in accordance with the
Financial Regulations of UNESCO.
3. The resources of the Fund shall consist of:
(a) contributions made by States Parties;
(b) funds appropriated for this purpose by the General Conference of UNESCO;
(c) contributions, gifts or bequests which may be made by:
(i) other States;
(ii) organizations and programmes of the United Nations system, particularly the
United Nations Development Programme, as well as other international
organizations;
(iii) public or private bodies or individuals;
(d) any interest due on the resources of the Fund;
(e) funds raised through collections, and receipts from events organized for the
benefit of the Fund;
(f) any other resources authorized by the Fund’s regulations, to be drawn up by the
Committee.
4. The use of resources by the Committee shall be decided on the basis of guidelines
laid down by the General Assembly.
5. The Committee may accept contributions and other forms of assistance for general
and specific purposes relating to specific projects, provided that those projects have
been approved by the Committee.
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objectives of this Convention may be attached to contributions made to the Fund.
Article 26 – Contributions of States Parties to the Fund
1. Without prejudice to any supplementary voluntary contribution, the States Parties
to this Convention undertake to pay into the Fund, at least every two years, a
contribution, the amount of which, in the form of a uniform percentage applicable to
all States, shall be determined by the General Assembly. This decision of the
General Assembly shall be taken by a majority of the States Parties present and
voting which have not made the declaration referred to in paragraph 2 of this Article.
In no case shall the contribution of the State Party exceed 1% of its contribution to
the regular budget of UNESCO.
2. However, each State referred to in Article 32 or in Article 33 of this Convention
may declare, at the time of the deposit of its instruments of ratification, acceptance,
approval or accession, that it shall not be bound by the provisions of paragraph 1 of
this Article.
3. A State Party to this Convention which has made the declaration referred to in
paragraph 2 of this Article shall endeavour to withdraw the said declaration by
notifying the Director-General of UNESCO. However, the withdrawal of the
declaration shall not take effect in regard to the contribution due by the State until the
date on which the subsequent session of the General Assembly opens.
4. In order to enable the Committee to plan its operations effectively, the
contributions of States Parties to this Convention which have made the declaration
referred to in paragraph 2 of this Article shall be paid on a regular basis, at least
every two years, and should be as close as possible to the contributions they would
have owed if they had been bound by the provisions of paragraph 1 of this Article.
5. Any State Party to this Convention which is in arrears with the payment of its
compulsory or voluntary contribution for the current year and the calendar year
immediately preceding it shall not be eligible as a Member of the Committee; this
provision shall not apply to the first election. The term of office of any such State
which is already a Member of the Committee shall come to an end at the time of the
elections provided for in Article 6 of this Convention.
Article 27 – Voluntary supplementary contributions to the Fund
States Parties wishing to provide voluntary contributions in addition to those foreseen
under Article 26 shall inform the Committee, as soon as possible, so as to enable it to
plan its operations accordingly.
Article 28 – International fund-raising campaigns
The States Parties shall, insofar as is possible, lend their support to international
fund-raising campaigns organized for the benefit of the Fund under the auspices of
UNESCO.
VII. Reports
Article 29 – Reports by the States Parties
The States Parties shall submit to the Committee, observing the forms and periodicity
to be defined by the Committee, reports on the legislative, regulatory and other
measures taken for the implementation of this Convention.
Article 30 – Reports by the Committee
1. On the basis of its activities and the reports by States Parties referred to in Article
29, the Committee shall submit a report to the General Assembly at each of its
sessions.
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UNESCO.
VIII. Transitional clause
Article 31 – Relationship to the Proclamation of Masterpieces of the Oral and
Intangible Heritage of Humanity
1. The Committee shall incorporate in the Representative List of the Intangible
Cultural Heritage of Humanity the items proclaimed “Masterpieces of the Oral and
Intangible Heritage of Humanity” before the entry into force of this Convention.
2. The incorporation of these items in the Representative List of the Intangible
Cultural Heritage of Humanity shall in no way prejudge the criteria for future
inscriptions decided upon in accordance with Article 16, paragraph 2.
3. No further Proclamation will be made after the entry into force of this Convention.
IX. Final clauses
Article 32 – Ratification, acceptance or approval
1. This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by States
Members of UNESCO in accordance with their respective constitutional procedures.
2. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the
Director-General of UNESCO.
Article 33 – Accession
1. This Convention shall be open to accession by all States not Members of
UNESCO that are invited by the General Conference of UNESCO to accede to it.
2. This Convention shall also be open to accession by territories which enjoy full
internal self-government recognized as such by the United Nations, but have not
attained full independence in accordance with General Assembly resolution 1514
(XV), and which have competence over the matters governed by this Convention,
including the competence to enter into treaties in respect of such matters.
3. The instrument of accession shall be deposited with the Director-General of
UNESCO.
Article 34 – Entry into force
This Convention shall enter into force three months after the date of the deposit of
the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, but only
with respect to those States that have deposited their respective instruments of
ratification, acceptance, approval, or accession on or before that date. It shall enter
into force with respect to any other State Party three months after the deposit of its
instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
Article 35 – Federal or non-unitary constitutional systems
The following provisions shall apply to States Parties which have a federal or nonunitary constitutional system:
(a) with regard to the provisions of this Convention, the implementation of which
comes under the legal jurisdiction of the federal or central legislative power, the
obligations of the federal or central government shall be the same as for those States
Parties which are not federal States;
(b) with regard to the provisions of this Convention, the implementation of which
comes under the jurisdiction of individual constituent States, countries, provinces or
cantons which are not obliged by the constitutional system of the federation to take
legislative measures, the federal government shall inform the competent authorities
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recommendation for their adoption.
Article 36 – Denunciation
1. Each State Party may denounce this Convention.
2. The denunciation shall be notified by an instrument in writing, deposited with the
Director-General of UNESCO.
3. The denunciation shall take effect twelve months after the receipt of the instrument
of denunciation. It shall in no way affect the financial obligations of the denouncing
State Party until the date on which the withdrawal takes effect.
Article 37 – Depositary functions
The Director-General of UNESCO, as the Depositary of this Convention, shall inform
the States Members of the Organization, the States not Members of the Organization
referred to in Article 33, as well as the United Nations, of the deposit of all the
instruments of ratification, acceptance, approval or accession provided for in Articles
32 and 33, and of the denunciations provided for in Article 36.
Article 38 – Amendments
1. A State Party may, by written communication addressed to the Director-General,
propose amendments to this Convention. The Director-General shall circulate such
communication to all States Parties. If, within six months from the date of the
circulation of the communication, not less than one half of the States Parties reply
favourably to the request, the Director-General shall present such proposal to the
next session of the General Assembly for discussion and possible adoption.
2. Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of States Parties present
and voting.
3. Once adopted, amendments to this Convention shall be submitted for ratification,
acceptance, approval or accession to the States Parties.
4. Amendments shall enter into force, but solely with respect to the States Parties
that have ratified, accepted, approved or acceded to them, three months after the
deposit of the instruments referred to in paragraph 3 of this Article by two-thirds of
the States Parties. Thereafter, for each State Party that ratifies, accepts, approves or
accedes to an amendment, the said amendment shall enter into force three months
after the date of deposit by that State Party of its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession.
5. The procedure set out in paragraphs 3 and 4 shall not apply to amendments to
Article 5 concerning the number of States Members of the Committee. These
amendments shall enter into force at the time they are adopted.
6. A State which becomes a Party to this Convention after the entry into force of
amendments in conformity with paragraph 4 of this Article shall, failing an expression
of different intention, be considered:
(a) as a Party to this Convention as so amended; and
(b) as a Party to the unamended Convention in relation to any State Party not bound
by the amendments.
Article 39 – Authoritative texts
This Convention has been drawn up in Arabic, Chinese, English, French, Russian
and Spanish, the six texts being equally authoritative.

- 13 Article 40 – Registration
In conformity with Article 102 of the Charter of the United Nations, this Convention
shall be registered with the Secretariat of the United Nations at the request of the
Director-General of UNESCO.
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КОНВЕНЦИЈА О ОЧУВАЊУ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА
Генералнa конференција Организације Уједињених Нација за образовање,
науку и културу, у даљем тексту - Унеско, која се састала у Паризу од 29.
септембра до 17. октобра, 2003. године на свом 32. заседању,
Позивајући се на постојеће међународне правне инструменте у области
људских права, посебно на Универзалну Декларацију о људским правима из
1948. године, Међународни пакт о економским, социјалним и културним
правима из 1966, као и Међународни пакт о грађанским и политичким правима
из 1966,
С обзиром на значај нематеријалног културног наслеђа као главног покретача
културне разноликости и гаранта одрживог развоја, као што је наглашено у
Унесковој Препоруци за очување традиционалне културе и фолклора из 1989.
године, у Унесковој Универзалној декларацији о културној разноликости из
2001. и у Декларацији из Истанбула из 2002. усвојене на трећем Округлом
столу министара културе,
С обзиром на дубоку међусобну зависност нематеријалног културног наслеђа и
материјалног и природног наслеђа,
Увиђајући да процеси глобализације и друштвених трансформација, поред тога
што стварају услове за обнављање дијалога међу заједницама, такође, дају
повода, као што то чини и појава нетолеранције, до озбиљних опасности
губитка вредности, нестајања и уништења нематеријалног културног наслеђа,
посебно услед недостатка средстава за очување таквог наслеђа,
Постајући свесни универзалне воље и заједничке бриге за очување
нематеријалног наслеђа човечанства,
Увиђајући да заједнице, посебно аутохтоне заједнице, групе и у крајњем случају
појединци, играју значајну улогу у производњи, очувању, одржавању и
поновном стварању нематеријалног културног наслеђа, и на тај начин помажу
обогаћењу културне разноликости и људске креативности,
Примећујући далекосежни утицај активности Унеска у успостављању
нормативних инструмената у очување културног наслеђа, посебно у доношењу
Конвенције о заштити светског културног и природног наслеђа, 1972. године,
Примећујући даље, да још увек не постоје обавезујући мултилатерални
инструменти за очување нематеријалног културног наслеђа,
С обзиром на то да постојеће међународне споразуме, препоруке и резолуције,
који се односе на културно и природно наслеђе, треба ефективно обогатити и
допунити новим одредбама које се тичу нематеријалног културног наслеђа,
С обзиром на потребу да се изгради већа свест, посебно код млађих
генерација, о значају нематеријалног културног наслеђа и његовог очувања,
Узимајући у обзир да би међународна заједница требало да допринесе, заједно
са државама уговорницама ове Конвенције, очувању оваквог наслеђа, а у духу
сарадње и узајамне помоћи,
Подсећајући се Унесковог програма који се односе на нематеријално културно
наслеђе, посебно на проглашење „Ремек-дела усменог и нематеријалног
наслеђа човечанства“,
С обзиром на непроцењиву улогу нематеријалног културног наслеђа као
фактора зближавања људи и обезбеђивања размене и разумевања међу њима,
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I. Опште одредбе
Члан 1. – Циљеви ове Конвенције
Циљеви ове Конвенције су:
(а)

очување нематеријалног културног наслеђа;

(б)
поштовање нематеријалног културног наслеђа заједница, група и
појединаца којих се тиче;
(в)
подизање свести на локалном, националном и међународном
нивоу, о значају нематеријалног културног наслеђа, и његовог узајамног
уважавања;
(г)

обезбеђивање међународне сарадње и помоћи.
Члан 2. – Дефиниције

За потребе ове Конвенције,
1.

'''Нематеријално културно наслеђе” означава праксе, приказе, изразе,
знања, вештине, као и инструменте, предмете, артефакте и културне
просторе који су с њима повезани – које заједнице, групе и, у
појединим случајевима, појединци, препознају као део свог културног
наслеђа. Овакво нематеријално културно наслеђе, које се преноси с
генерације на генерацију, заједнице и групе изнова стварају, у
зависности од њиховог окружења, њихове интеракције са природом и
њихове историје, пружајући им осећај идентитета и континуитета, и
на тај начин промовишући поштовање према културној разноликости
и људској креативности. За потребе ове Конвенције, једино ће се
узимати у обзир оно нематеријално културно наслеђе које је у складу
са важећим међународним правним инструментима из области
људских права, као и са потребом узајамног поштовања заједница,
група и појединаца, али и одрживог развоја.

2.

"Нематеријално културно наслеђе“, како је дефинисано горе, у
параграфу 1, се нарочито испољава у следећим областима:
(а) усменим традицијама и изразима, укључујући и језику као
носиоцу нематеријалног културног наслеђа;
(б)

извођачким уметностима;

(в)

друштвеним обичајима, ритуалима и свечаним догађајима;

(г)

знањима и обичајима који се тичу природе и свемира;

(д)

вештинама везаним за традиционалне занате.

3.

„Очување“ означава мере које настоје да обезбеде употребљивост
нематеријалног културног наслеђа, укључујући идентификацију,
документацију, истраживање, очување, заштиту, промоцију,
вредновање, преношење, посебно кроз формално и неформално
образовање, као и ревитализацију различитих аспеката таквог
наслеђа.

4.

„Стране потписнице“ подразумева државе које су обавезане овом
Конвенцијом и међу којима је Конвенција на снази.
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Ова Конвенција се примењује mutatis mutandis на територије из
члана 33, а које су постале потписнице ове Конвенције у складу са
одредбама тога члана. У том смислу израз „Стране потписнице“ се
односи и на те територије.
Члан 3. – Однос према другим међународним инструментима

У овој Конвенцији ништа не сме бити протумачено тако да:
(а) мења статус или смањује ниво заштите било ког добра светског
наслеђа под заштитом Конвенције о Заштити светског културног и природног
наслеђа из 1972. године, а са којим је било који елемент нематеријалног
културног наслеђа повезан; или
(б) да утиче на права и обавезе Страна потписница које произилазе из
било ког међународног инструмента који се односи на права интелектуалне
својине или на коришћење биолошких и еколошких извора, чије су оне
уговорнице.
II. Органи Конвенције
Члан 4. – Генерална скупштина држава уговорница
1.

Овим се оснива Генерална скупштина држава уговорница, у даљем
тексту – „Генерална скупштина“. Генерална скупштина је врховни орган
ове Конвенције.

2.

Генерална скупштина редовно заседа сваке две године. Може заседати
ванредно, уколико тако одлучи, или на захтев међувладиног Комитета за
очување нематеријалног културног наслеђа, или на захтев бар једне
трећине држава оснивача.

3. Генерална скупштина усваја свој пословник.
Члан 5. – Међувладин комитет за очување
нематеријалног културног наслеђа
1.

Оснива се Међувладин Комитет за очување нематеријалног културног
наслеђа, у даљем тексту – ''Комитет'', у оквиру Унеска. Комитет је
састављен од представника 18 Страна потписница, које Стране
потписнице бирају на заседању Генералне скупштине, у тренутку
ступања на снагу ове Конвенције, у складу са чланом 34.

2. Број држава чланица Комитета ће бити повећан на 24, онда када број
држава уговорница достигне 50.
Члан 6. – Избор и мандат Држава чланица Комитета
1. Избор Страна потписница Комитета повиноваће се принципима
непристрасне географске заступљености и ротације.
2. Стране потписнице Конвенције на заседању Генералне скупштине
бирају Стране потписнице Комитета за мандат од четири године.
3. Ипак, мандат једне половине Страна потписница Комитета, које су
изгласане на првом избору, је ограничен на две године. Ове државе
биће одређене жребом на првом избору.
4. Сваке две године, Генерална скупштина врши реизбор једне половине
Страна потписница Комитета.
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потребно да би се попунила упражњена места.
6. Страна потписница не може бити изабрана у два узастопна мандата.
7. Стране потписнице Комитета за своје представнике бирају особе које су
квалификоване у различитим областима нематеријалног културног
наслеђа.
Члан 7. –Фукнкције Комитета
Не доводећи у питање остала овлашћења која су му додељена овом
Конвенцијом, функције Комитета су следеће:
(а) да промовише циљеве Конвенције, као и да охрабрује и надгледа
њихово спровођење;
(б) да даје савете о најбољим праксама и да даје препоруке о мерама
очувања нематеријалног културног наслеђа;
(в) да припреми и поднесе Генералној скупштини на одобрење, предлог
плана коришћења средстава Фонда, у складу са чланом 25;
(г) да настоји да пронађе начине повећања сопствених средстава, као и
да предузима неопходне кораке у циљу остварења истих, а у складу са чланом
25;
(д)
да припреми и поднесе Генералној скупштини на одобрење
оперативна упутства за спровођење ове Конвенције;
(ђ) да у складу са чланом 29, испита извештаје Страна потписница, и
сачини резиме на увид Генералној скупштини;
(е) да испита захтеве Страна потписница, и одлучи, у складу са
објективним критеријумима одабира које је он установио, а одобрила
Генерална скупштина о:
·

упису на листе и предлоге поменуте у члановима 16, 17 и 18;

·

додели међународне помоћи у складу са чланом 22.
Члан 8. – Методе рада Комитета

1. Комитет је одговоран Генералној скупштини. Подноси јој извештаје о
свим својим активностима и одлукама.
2. Комитет усваја свој правилник двотрећинском већином својих
чланова.
3. Комитет може привремено да образује било која ad hoc саветодавна
тела, за која верује да су неопходна да би извршила његов задатак.
4. Комитет може да на своје састанке позове било која јавна или
приватна тела, као и физичка лица са признатим способностима у
различитим областима нематеријалног културног наслеђа, у циљу
консултација око одређених питања.
Члан 9. – Акредитовање саветодавних организација
1. Комитет предлаже Генералној скупштини акредитовање невладиних
организација са признатим способностима у области нематеријалног
културног наслеђа, које ће имати саветодавну улогу при Комитету.

- 18 2. Комитет предлаже, такође, критеријуме, као и процедуре таквог
акредитовања.
Члан 10. – Секретаријат
1.

Комитету помаже Секретаријат Унеска.

2.

Секретаријат припрема документацију Генералне скупштине и
Комитета, као и предлог дневног реда њихових заседања, и
обезбеђује извршење њихових одлука.
III. Очување нематеријалног културног наслеђа на
националном нивоу
Члан 11. – Улога Страна потписница

Свака Страна потписница:
(а) предузима неопходне мере да обезбеди очување нематеријалног
културног наслеђа на својој територији;
(б) међу мерама очувања из члана 2. став 3, идентификује и дефинише
различите елементе нематеријалног културног наслеђа присутне на сопственој
територији, уз учешће заједница, група и одговарајућих невладиних
организација.
Члан 12. – Попис
1.

Да би осигурала идентификацију у погледу очувања, свака Страна
потписница саставља, у складу са ситуацијом у којој се налази, један
или више пописа нематеријалног културног наслеђа присутног на
њеној територији. Ови пописи ће бити редовно ажурирани.

2.

Свака Страна потписница, при периодичном подношењу извештаја у
складу са чланом 29, даје и одговарајуће информације о овим
пописима.
Члан 13. – Друге мере за очување

У циљу очувања, развоја и вредновања нематеријалног културног наслеђа
присутног на њеној територији, свака Страна потписница ће преузети на себе
да:
(а)
усвоји општу политику са циљем да вреднује функцију
нематеријалног кутурног наслеђа у друштву, као и да интегрише очување тог
наслеђа у програме планирања;
(б) именује или оснује једно или више компетентних тела за очување
нематеријалног културног наслеђа на њеној територији;
(в)
охрабри научна, техничка и уметничка изучавања, као и
истраживачке методологије са освртом на делотворно очување нематеријалног
културног наслеђа, а нарочито угроженог нематеријалног културног наслеђа;
(г)
усвоји одговарајуће
финансијске мере у циљу:
·

правне,

техничке,

административне

и

помагања стварања или јачања институција за обуку у
управљању нематеријалним културним наслеђем као и
преношењем овог наслеђа путем форума и места
одређених за његово представљање и исказивање;
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гарантовања приступа нематеријалном културном наслеђу,
уз поштовање обичајних пракси које уређују приступ
посебним аспектима тог наслеђа;

·

оснивања
институција
са
документацијама
о
нематеријалном културном наслеђу, као и олакшање
њихове доступности.

Члан 14. – Образовање, подизање свести и изградња капацитета
Свака Држава
средствима:

уговорница

преузима

на

себе

да

свим

одговарајућим

(а) обезбеди препознавање, поштовање и вредновање нематеријалног
културног наслеђа у друштву, нарочито кроз:
·

образовне, информативне и програме за подизање свести,
намењене јавности, а нарочито младим људима;

·

образовне и програме обуке, у оквиру заједница и група о којима
је реч;

·

активности за изградњу капацитета у области очувања
нематеријалног културног наслеђа, а нарочито управљања и
научних истраживања; и

·

неформалне начине преношења знања;

(б) обавештава јавност о опасностима које прете нематеријалном
културном наслеђу, као и о активностима које се воде за примену ове
Конвенције;
(в) промовише образовање о очувању природних локација и места од
значаја, чије је постојање неопходно за изражавање нематеријалног
културног наслеђа.
Члан 15. – Улога заједница, група и појединаца
Свака Страна потписница настоји да, у оквиру својих активности за
очување нематеријалног културног наслеђа, обезбеди најшире могуће
учешће заједница, група и, у крајњем случају, појединаца који стварају,
одржавају и преносе такво наслеђе, и активно их укључи у управљање
њиме.
IV. Очување нематеријалног културног наслеђа на
међународном нивоу
Члан 16. – Репрезентативна листа нематеријалног културног
наслеђа човечанства
1.

Да би осигурао бољу видљивост нематеријалног културног
наслеђа, подигао свест о његовом значају, као и охрабрио
дијалог уз поштовање културне разноликости, Комитет ће на
предлог Страна потписница установити, редовно ажурирати и
објављивати Репрезентативну листу нематеријалног културног
наслеђа човечанства.

2.

Комитет саставља и подноси Генералној скупштини на
одобрење критеријуме за установљење, ажурирање и издавање
ове Репрезентативне листе.
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неопходно хитна заштита
1.

Да би предузео одговарајуће мере заштите, Комитет установљава,
редовно ажурира и објављује Листу заштите нематеријалног културног
наслеђа којем је неопходна хитна заштита, и уписује такво наслеђе на
Листу, на захтев заинтересоване Стране потписнице.

2.

Комитет саставља и подноси Генералној скупштини на одобрење
критеријуме за установљење, ажурирање и издавање ове Листе.

3.

У случајевима крајње ургентности – чије је објективне критеријуме
одобрила Генерална скупштина на предлог Комитета – Комитет може
да упише један елемент одређеног наслеђа, на Листу из става 1, уз
договор са Страном потписницом.
Члан 18. – Програми, пројекти и активности
за очување нематеријалног културног наслеђа

1.

На основу предлога које подносе Стране потписнице, а у складу са
критеријумима које дефинише Комитет, а одобрава Генерална
скупштина, Комитет ће периодично бирати и промовисати,
националне, подрегионалне и регионалне програме, пројекте и
активности за очување наслеђа, за које сматра да најбоље
осликавају принципе и циљеве ове Конвенције, узимајући у обзир
специфичне потребе земаља у развоју.

2.

У ову сврху, Комитет прима, разматра и одобрава захтеве за
међународну помоћ Страна потписница, за припремање ових
предлога.

3.

Комитет се придружује спровођењу наведених пројеката, програма
и активности, тако што ће на начин који буде одредио, ширити
најбоље праксе.
V. Међународна сарадња и помоћ
Члан 19. – Сарадња

1.

За потребе ове Конвенције, међународна сарадња обухвата, нарочито
размену информација и искустава, заједничке иницијативе, као и
успостављање механизама помоћи Странама потписницама, у
њиховим настојањима да очувају нематеријално културно наслеђе.

2.

Не доводећи у питање одредбе њихових националних законодавстава
и обичајних права и праксе, Стране потписнице препознају да је
очување нематеријалног културног наслеђа од општег интереса за
човечанство, и у ту сврху се обавезују да сарађују на билатералном,
подрегионалном, регионалном и међународном нивоу.
Члан 20. – Циљеви међународне помоћи

Међународна помоћ може бити одобрена за следеће циљеве:
(а) очување наслеђа уписаног на Листу нематеријалног културног
наслеђа коме је неопходна хитна заштита;
(б)

припрему спискова у смислу чланова 11. и 12;

(в) подршку програмима, пројектима и активностима који се спроводе
на националним, подрегионалним и регионалним нивоима, намењеним
очувању нематеријалног културног наслеђа;
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за било који други циљ који Комитет може сматрати неопходним.
Члан 21. – Облици међународне помоћи

Помоћ коју је Комитет одобрио Странама потписницама се уређује оперативним
упутствима одређеним чланом 7. и споразумом из члана 24. и може имати
следеће облике:
(а)

проучавања која се тичу различитих аспеката очувања;

(б)

обезбеђивања експерата и практичара;

(в)

обуке свог неопходног особља;

(г)

израде нормативних и других мера;

(д)

стварања и коришћења инфраструктуре;

(ђ)

набавке опреме и преношење вештина;

(е)
друге облике финансијске и техничке помоћи, укључујући, у
одговарајућим околностима, одобравање и нискокаматне позајмице и
донације.
Члан 22. – Услови пружања међународне помоћи
1.

Комитет установљава процедуре за испитивање захтева за
међународну помоћ, и прецизира елементе захтева, као што су
предвиђене мере, потребне интервенције, и процена њихових
трошкова.

2.

У хитним случајевима, захтев за помоћ, Комитет разматра као
приоритет.

3.

Да би донео одлуку, Комитет предузима она проучавања и
консултације, које сматра неопходним.
Члан 23. – Захтеви за међународну помоћ

1.

Свака Страна потписница може поднети Комитету захтев за
међународну помоћ, за очување нематеријалног културног наслеђа на
њеној територији.

2.

Такав захтев може бити заједнички поднет од стране две или више
Стране потписнице.

3.

Захтев мора да садржи информације предвиђене чланом 22. став 1,
заједно са потребном документацијом.
Члан 24. – Улога Стране потписнице и корисница

1.

У складу с одредбама ове Конвенције, одобрена међународна помоћ
биће регулисана споразумом између Стране потписнице и Комитета.

2.

По општем правилу, Стране потписнице и корисница, у оквиру
сопствених могућности, деле трошкове мера за очување, за које је
међународна помоћ одобрена.

3.

Стране потписнице и корисница подносе Комитету извештај о
коришћењу одобрене помоћи у корист очувања нематеријалног
културног наслеђа.
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Члан 25. – Природа и средства фонда
1. Овим се оснива „Фонд за очување нематеријалног културног наслеђа“, у
даљем тексту – „Фонд“.
2. Фонд је образован као поверилачки фонд у складу са Финанасијском
уредбом Унеска.
3. Средства Фонда чине:
(а)

прилози Страна потписница;

(б) средства одређена
конференције Унеска.

за

ову

намену,

од

стране

Генералне

(в) прилози, поклони и легати које могу дати:
·

друге државе;

·

организације и програми у оквиру система Уједињених нација,
нарочито Програм развоја Уједињених нација, као и друге
међународне организације;

·

Јавна или приватна тела или физичка лица;

(г) све камате на средства Фонда;
(д) средства добијена прикупљањем прихода и финансијска добит од
манифестација организованих у корист Фонда;
(ђ) и друга средства одобрена уредбом Фонда, која ће саставити
Комитет.
4. Употреба средстава од стране Комитета биће одлучена на основу
смерница изнетих од стране Генералне конференције.
5. Комитет може да прихвати прилоге и друге облике помоћи у опште и
специфичне сврхе који се односе на одређене пројекте, под условом да
су ти пројекти одобрени од стране Комитета.
6. Ни један политички, економски или други услов који није компатибилан
са циљевима ове Конвенције, не сме бити повезан са прилозима који се
дају за Фонд.
Члан 26. – Прилози Држава уговорница у Фонд
1. Не доводећи у питање било које додатне добровољне прилоге
Фонду, Стране потписнице ове Конвенције, прихватају да,
најмање сваке две године, уплате у Фонд прилог, који је
израчунат по јединственој процентној стопи који важи за све
Стране потписнице, а који ће одредити Генерална скупштина. Ову
одлуку Генералне скупштине донеће већина присутних Страна
потписница које гласају, а које нису дале изјаву на коју се односи
став 2. овог члана. Ни у ком случају, прилог Стране потписнице не
сме премашити 1% њених прилога редовном буџету Унеска.
2. Ипак, свака држава на коју се односи члан 32. или члан 33. ове
Конвенције, може да изјави у тренутку депоновања свог
инструмента
ратификације,
прихватања,
одобрења
или
приступања, да неће бити обавезана одредбама става 1. овог
члана.
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односи став 2. овог члана, настоји да повуче поменуту изјаву,
путем обавештења Генералном директору Унеска. Ипак,
повлачење изјаве не остварује дејство у погледу прилога на који
је Држава обавезана, све до датума почетка следећег заседања
Генералне скупштине.
4. Да би се омогућило да Комитет свој рад планира ефективно,
прилози Стране потписнице ове Конвенције, које су дале изјаву
на коју се односи став 2. овог члана, морају да буду уредно
уплаћивани, најмање сваке друге године, и морају бити што је
могуће ближи износу прилога на који би се обавезале, да подлежу
одредбама става 1. овог члана.
5. Свака Страна потписница ове Конвенције, која је у заостатку са
уплатама својих обавезних или добровољних доприноса за текућу
годину и календарску годину која јој је непосредно претходила, не
може да буде бирана у Комитет; ова одредба се неће
примењивати на први избор. Мандат такве Државе која је већ
члан Комитета, се завршава у време избора одређених чланом 6.
ове Конвенције.
Члан 27. – Додатни добровољни прилози за Фонд
Стране потписнице које желе да уплате добровољне прилоге као додатак на
оне који су предвиђени чланом 26, обавештавају о томе Комитет, што је пре
могуће, да би му омогућиле адекватно планирање његовог рада.
Члан 28. – Међународне кампање за прикупљање средстава
Стране потписнице ће, колико је могуће, пружити своју помоћ међународним
кампањама под покровитељством Унеска, за прикупљање средстава у корист
Фонда.
VII. Извештаји
Члан 29. – Извештаји Стране потписнице
Стране потписнице ће у складу са формом и динамиком коју прописује Комитет,
подносити извештаје истом, о законима, уредбама и другим мерама предузетим
у циљу спровођења ове Конвенције.
Члан 30. – Извештаји Комитета
1. Комитет подноси, на основу својих активности и извештаја Страна
потписница, на које се односи члан 29, извештај Генералној скупштини,
на сваком њеном заседању.
2. Извештај ће бити поднет на увид и Генералној Конференцији Унеска.
VIII. Прелазне клаузуле
Члан 31. – Однос према проглашењу “Ремек-дела усменог и
нематеријалног наслеђа човечанства“
1.

Пре ступања на снагу ове Конвенције, Комитет убраја у
репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства
елементе проглашене „Ремек-делима усменог и нематеријалног
наслеђа човечанства“.

- 24 2.

Убрајање ових елемената на Репрезентативну листу нематеријалног
културног наслеђа човечанства, ни на који начин не доводи у питање
критеријуме установљене у складу са чланом 16. став 2. за будуће
уписе.

3.

Након ступања на снагу ове Конвенције неће бити даљих Проглашења.
IX. Завршне одредбе
Члан 32. – Ратификација, прихватање или одобрење

1. Ова Конвенција подлеже ратификацији, прихватању или одобрењу
Држава чланица Унеска, у складу са њиховим уставним процедурама.
2. Инструменти ратификације, прихватања или одобрења се депонују код
Генералног директора Унеска.
Члан 33. – Приступање
1. Ова Конвенција је отворена за приступање свим Државама које нису
чланице Унеска, а које је Генерална скупштина позвала да јој приступе.
2. Ова Конвенција је, такође, отворена за приступање територија, које
уживају пуну унутрашњу самоуправу, препознату као такву од стране
Уједињених нација, али које још нису стекле пуну независност у складу
са Резолуцијом 1514 (XV) Генералне скупштине, а које су надлежне у
областима којима се бави ова Конвенција, укључујући и признату
надлежност склапања споразума који се тичу тих питања.
3. Инструмент приступања је депонован код Генералног директора Унеска.
Члан 34. – Ступање на снагу
Ова Конвенција ступа на снагу три месеца након датума полагања тридесетог
инструмента ратификације, прихватања, одобрења или приступања, али само у
погледу оних држава које су положиле своје инструменте ратификације,
прихватања, одобрења или приступања тога датума или пре њега. Такође,
ступа на снагу за сваку другу Државу уговорницу три месеца након полагања
њених инструмената ратификације, прихватања, одобрења или приступања.
Члан 35. – Федерални уставни системи и уставни системи који нису
унитарни
Следеће одредбе се односе на Стране потписнице које имају федерални или
не-унитарни уставни систем:
(а) што се тиче одредби ове Конвенције, чија примена спада у
надлежност федералне или централне власти, обавезе федералне или
централне власти, биће исте као и код оних Страна потписница које нису
федералне државе;
(б)
што се тиче одредби ове Конвенције, чија примена спада под
надлежност сваке државе, земље, покрајине или кантона које нису обавезане
уставним системом федерације, да предузму законодавне мере, федерална
влада ће обавестити надлежне власти таквих држава, земаља, покрајина или
кантона, о поменутим одредбама и дати препоруке за њихово усвајање.
Члан 36. – Отказивање
1. Свака Страна потписница може отказати ову Конвенцију.
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код Генералног директора Унеска.
3. Отказивање остварује дејство дванаест месеци након примања
инструмента отказивања. Ни на који начин отказивање не мења
финансијске обавезе Државе у питању, све до датума када повлачење
оствари дејство.
Члан 37. – Функција депонента
Генерални директор Унеска, као Депонент ове Конвенције, обавештава Државе
чланице Организације, државе које нису чланице Организације а на које се
односи члан 33, као и Организацију Уједињених Нација, о свим положеним
инструментима ратификације, прихватања, одобрења или приступања
поменутим у члановима 32. и 33, као и отказивањима из члана 36.
Члан 38. – Амандмани
1. Страна потписница може путем писмене комуникације, Генералном
директору, да предложи амандмане на ову Конвенцију. Генерални
директор такав допис прослеђује свим Странама потписницама. Уколико
у року од шест месеци, од датума прослеђивања дописа, не мање од
једне половине Страна потписница одговори у корист тог захтева,
Генерални директор износи тај предлог на расправу и могуће усвајање,
на следећем заседању Генералне скупштине.
2. Амандмани ће бити усвојени двотрећинском
потписница које су присутне и гласају.

већином

Страна

3. Када се усвоје, амандмани ће бити поднети на ратификацију,
прихватање, одобрење или приступање Страна потписница.
4. За оне Стране потписнице које су ратификовале, прихватиле, одобриле
и приступиле, амандмани ступају на снагу три месеца након полагања
инструмената на које се односи став 3. овог члана од стране две
трећине Страна потписница. Убудуће, за сваку Страну потписницу која
ратификује, прихвати, одобри или приступи амандману, он ступа на
снагу три месеца након полагања инструмената ратификације,
прихватања, одобрења или приступања од стране те државе.
5. Процедура установљена параграфима 3. и 4. неће се односити на
амандмане на члан 5. који се тиче броја Држава чланица Комитета. Ови
амандмани ступају на снагу у тренутку њиховог усвајања.
6. Држава која постане потписница ове Конвенције, након ступања на снагу
амандмана у складу са параграфом 4. овог члана, ако се другачије не
изрази сматра се:
(а) потписницом ове Конвенције, тако измењене и допуњене; и
(б) потписницом Конвенције без амандмана у односу на било коју Страну
потписницу која није обавезана амандманима.
Члан 39. – Овлашћени текстови
Ова Конвенција састављена је на арапском, кинеском, енглеском,
француском, руском и шпанском језику, приликом чега је шест текстова
једнако аутентично.

- 26 Члан 40. – Регистрација
У складу са чланом 102. Повеље Уједињених нација, ова Конвенција ће
бити регистрована у Секретаријату Организације Уједињених нација, на
захтев Генералног директора Унеска.

- 27 -

Члан 3.
О извршењу ове конвенције стараће се министарство надлежно за послове
културе и друга министарства у вези са чијим делокругом су питања обухваћена
овом конвенцијом.
Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.

