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ЗАШТИТА СТАРИХ И ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА – 
ЕВРОПСКА КОНВЕНЦИЈА И НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС 

Стари и традиционални занати, којих у Србији има укупно 70 
званично регистрованих,1 део су културне баштине који није ни признат ни 
заштићен на одговарајући начин. Шта је томе разлог?  

Треба имати у виду да се под старим и традиционалним занатима не 
подразумевају само њихови производи који су већ заузели своје место у 
етнографским збиркама музеја, већ, пре свега, знања, вештине и технолошки 
поступци који се примењују да би један такав предмет настао. Управо та 
знања и вештине и одређени технолошки процеси који чине суштину старих и 
традиционалних заната, а који спадају у категорију неопипљиве баштине, 
будући важећим законима потпуно незаштићени,2 осуђени су на нестајање. 

Непостојање јасне законске регулативе којом се, осим производа 
старих и традиционалних заната штити и традиционални технолошки процес 
њихове производње, ове занате, с једне стране, препушта пропадању и 
нестајању, док с друге широм отвара врата злоупотребама. 

На шта се конкретно мисли? Сви врло добро знамо да се предмет 
истог изгледа може направити на различите начине и уз коришћење 
различитих технолошких поступака. Од тога који ће се поступак применити и 
која ће сировина бити коришћена зависи не само изглед већ и квалитет самог 
производа. Није свеједно да ли ће у изради предмета који изгледају као да су 
произведени на традиционалан начин бити коришћена природна или 
синтетичка сировина и да ли су израђени ручно или машински. Мада је на 
први поглед резултат исти, разлика је суштинска: у првом случају реч је о 

                                                        
1 Уз уметничке занате, који нужно не подразумевају традиционалне технологије, има их 
укупно 98, према Правилнику о одређивању послова који се сматрају уметничким и 
старим занатима, односно пословима домаће радиности (Службени гласник Републике 
Србије бр. 21/2005). 
2 Више о томе у: Ђорђевић Б., Етноархеолошка истраживања као вид заштите 
традиционалних технологија керамике, Condition of the Cultural and natural heritage in the 
Balkan Region, Vol. I, Belgrade 2007: 95. 
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оригиналу, у другом о фалсификату произведеном да свесном или несвесном 
обманом донесе брз и лак профит.  

Ми не смемо више бити само неми посматрачи ни нестајања ни 
злоупотребе старих и традиционалних заната. Наука данас има задатак не 
само да забележи појаве и региструје проблем, већ и да понуди његово 
решење.  

Морамо признати да је етнологија проблем регистровала, 
констатовала да постоји, немоћно се помирила са затеченом ситуацијом и 
галопирајућим процесом нестајања старих заната и окренула другим, за 
истраживаче у овом тренутку занимљивијим темама.  

Већ је више пута констатовано да су етнолози истраживања такозване 
материјалне културе сасвим занемарили.3 Прошле су деценије од када су 
написани последњи текстови о грнчарском и лончарском занату у Србији. 
Међу њима, као круна, Грнчарство у Србији Персиде Томић, каталог 
објављен 1983. године. Био је то сјајан, свеобухватан преглед грнчарства у 
Србији, базиран на збирци Етнографског музеја у Београду, са освртом на 
грнчарију читавог простора тадашње Југославије. Чинило се, у том тренутку, 
да на ту тему нема више шта да се каже. Можда је тада тако и било. Можда је 
Персида Томић затворила круг и заокружила причу о резултатима својих 
истраживања и истраживања њених претходника. Али од тада је протекло 
тачно 25 година! А за тих 25 година много тога се догодило: од крупних 
историјских и политичких догађаја, који су нам свима (па и грнчарима) 
променили живот, до увођења све софистициранијих електричних и 
електронских помагала у свакодневни живот (шта је то значило и значи за 
грнчарске радионице?), па до промене моде (увођење AMC и Zepter посуђа у 
готово сваки дом крајем осамдесетих и почетком деведесетих, али и 
изненадно повећано интересовање за злакуске лонце од друге половине 
деведесетих година прошлог века!). Нису ли ово par excellence етнолошке 
теме? Чини се да нису, а требало би да буду. 

Ништа боља ситуација није ни у другим занатима. Напротив. Изгледа 
да је грнчарија у том погледу чак била привилегована. Зашто? Вероватно зато 
што је најлакше могла да се прилагоди, бар делимично, захтевима савременог 
света: производити брзо, много и јефтино у трци за што већом зарадом. Али 
управо у том прилагођавању крије се замка. Неконтролисано прилагођавање 
доводи до пада квалитета, односно оне који не желе да га се одрекну 
присиљава на повлачење. Срећом, глина је самосвојан материјал. Оне који јој 
се не повинују сурово кажњава. Покушаји необазирања на природне законе 
ипак се настављају. Најбољи пример за то је управо поменута Злакуса.  

                                                        
3 Последњи пут на Трибини о етноархеологији Центра за теоријску археологију 
Филозофског факултета у Београду одржаној у народном музеју у Београду 25. фебруара 
2008. 
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Јединственост злакуске лончарије садржана је у квалитетној глини из 
Врањана, помешаној са једнако квалитетним калцитом из Рупељева у размери 
1:1, или уз већи проценат калцита у односу на глину. Оваква маса може се 
обликовати само на ручном витлу и то је пракса која се у Злакуси примењује 
последњих 300, а можда и више година.4 И у другим селима овог региона 
производили су се лонци и црепуље током протеклих векова, али су злакуски 
једини до данас опстали. Можемо се запитати зашто, али одмах и одговорити: 
зато што су коришћене најбоље сировине и поштовани одређени стандарди у 
производњи.  

Данас постоји опасност да постигнута равнотежа буде поремећена. 
Управо повећано интересовање за производе злакуских лончара (што је појава 
сама по себи позитивна) може довести до непроцењиве штете посматрано на 
дуге стазе. Деведесетих година прошлог века интересовање за злакуске лонце 
полако расте. Већ тада они лончари који се, упркос раду у фабрикама Севојна, 
свог заната нису сасвим одрекли уводе новине у технолошки процес. 
Мукотрпно ситњење печеног калцита уз помоћ тучка замењено је млевењем у 
електричном млину, а напорно вишесатно сједињавање глине и калцитног 
брашна гажењем, делимично је замењено машинским поступком. 
Традиционално дрвено витло у већини радионица замењено је металним, које 
је чвршће и стабилније. Ту су се промене заустављале, а финални производ 
није губио на квалитету. 

Лончари, наравно, нису стали на овоме, већ и даље експериментишу 
како би достигли управо наведене захтеве савременог тржишта: производити 
брзо, много и јефтино. Те промене сада задиру у виталне сегменте 
производње, у само моделовање и печење. Традиционално печење на 
отвореној ватри (жижаницама) замењено је пећима пре неколико година, док 
покушаји моделовања на електричном точку, иако не дају добре резултате, 
ипак не престају.5  

Ово је само један од примера који илуструје ситуацију у домену 
старих и традиционалних заната. Како се борити за њихово очување у 
изворном облику? 

Мултидисциплинарни приступ како у науци, тако и у заштити није 
измишљен случајно, већ је проистекао из потребе да се одређени проблем 
сагледа са више аспеката и понуди целисходније решење. У случају старих и 
трдиционалних заната у прилици смо да, по први пут, повежемо етнологију, 
музеологију (са заштитом као њеним интегралним делом) и правне науке, и да 
директно утичемо на заустављање једног негативног процеса који директно 
утиче на губитак културног идентитета заједнице којој и сами припадамо. 

                                                        
4 На основу усменог предања које се у селу преноси с колена на колено. 
5 Ђорђевић Б., Етноархеолошка истраживања као вид заштите традиционалних 
технологија керамике, Condition of the Cultural and natural heritage in the Balkan Region, Vol. 
I, Belgrade 2007: 92-99. 
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Пред нама је нацрт Конвенције о заштити старих и традиционалних 
заната, који је у октобру 2006, на иницијативу Србије,6 Савету Европе 
поднело седам земаља.7 Овом Конвенцијом предвиђено је усвајање низа мера 
на националном и европском нивоу, којима би се обезбедио опстанак и 
оживљавање традиционалних заната и очување њихових производа, 
проширење круга лица која се њима баве, као и унапређење њиховог 
економског и социјалног положаја. Овако конципирана Конвенција требало 
би да уведе ред и заустави нестајање и деградацију у овој области. Као и 
остале конвенције и декларације Савета Европе, и ова конвенција нема снагу 
закона, већ препоруке. Њен циљ није да наметне, већ да стимулише. Да би 
била усвојена и подстакла земље чланице Савета Европе, којих данас има 47, 
да је ратификују, потребно је да њихови представници спознају значај ове 
Конвенције и потребу за њом у свим европским земљама, без обзира на 
њихову развијеност. На стручњацима је, који се заштитом културних добара 
баве, да им на то укажу и у томе помогну. 

Шта Музејско друштво Србије може по том питању да учини? 
Имајући у виду чињеницу да је предлог потекао из Србије и да је Србији 
хитно потребна законска регулатива у овој области, први конкретни кораци 
могли би бити следећи: 

Формирање базе података о старим и традиционалним занатима у 
Србији; 

Организовање округлог стола и/или конференције, симпозијума, на 
тему угрожености и заштите старих и традиционалних заната; 

Популаризација старих и традиционалних заната организовањем 
изложби које ће показати њихово место у друштву некад и сад; 

Анимирање локалних заједница у заштити, очувању и обнављању 
старих и традиционалних заната; 

Апеловање на државне органе (пре свих – Министарство културе, 
Сектор заштите) да се формира Национални комитет, без обзира на усвајање 
конвенције у Савету Европе, и да се ово тело угради у одговарајуће законе 
који су у припреми; 

Успостављање контаката са колегама из осталих европских земаља, 
пре свега у региону, да би и они на исти начин делали у својим срединама. 

Ово су само неке од могућности које пред Музејским друштвом 
Србије и свима нама стоје. Избор је далеко већи, али ће се прави кораци у 

                                                        
6 Нацрт Конвенције о заштити старих и традиционалних заната настао је на Правном 
факултету у Београду. Дело је студената, сада већ дипломираних правника, ангажованих у 
Стручној групи за европско право, под руководством доц. др Бранка Ракића. То што је 
настала као студентска вежба у области европског права не умањује њену вредност, о чему 
говори и чињеница да ју је Савет Европе узео у разматрање и ради на њеном усвајању.  
7 Уз Србију, то су Велика Британија, Немачка, Шпанија, Кипар, Финска и Литванија. 
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правцу заштите и обнављања старих и традиционалних заната искристалисати 
управо кроз дијалог на предложеним округлим столовима и конференцијама. 

Стари и традиционални занати не везују се нужно за националне 
одреднице. Њихове специфичности одређене су шире или уже територијално, 
превазилазећи националну припадност њихових носилаца, али дајући им 
често и нека национална обележја. Управо због тога, идеалан су оквир за 
утемељивање и повезивање припадника различитих националних заједница у 
духу Беле књиге интеркултурног дијалога: Живети заједно као једнаки у 
достојанству, коју је Савет Европе усвојио у мају 2008.8  

 

ЕВРОПСКА КОНВЕНЦИЈА О ЗАШТИТИ СТАРИХ  
И ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА 

Државе чланице Савета Европе и друге државе потписнице ове 
конвенције, 

Полазећи од тога да је циљ Савета Европе остварење што чвршће 
уније између његових чланица у циљу очувања и унапређења идеала и принципа 
који чине њихову заједничку баштину и подстицања њиховог економског и 
друштвеног напретка, 

Имајући у виду Европску културну конвенцију, потписану у Паризу 19. 
децембра 1954. године, а посебно њене чланове 1 и 5, 

Свеснe да су стари и традиционални занати, и то како знања и 
вештине које их чине, а који су изграђивани, преношени и унапређивани кроз 
генерације, тако и производи који су резултат тих знања и вештина, а који 
су такође настајали и чувани кроз векове, саставни и битан део укупног 
духовног и културног наслеђа како сваког народа понаособ, тако и целе 
Европе, па и читавог човечанства, 

Уверенe да значај тих знања и вештина и њихових производа далеко 
превазилази њихову свакодневну практичну примењивост, те да они имају 
изузетну културну, неретко и уметничку вредност, и да су и значајно 
сведочанство о начину живота, обичајима, потребама, схватањима и 
укупној духовности народа у различитим епохама, као и о културним 
прожимањима између различитих народа, 

Свеснe чињенице да развој науке и технологије, а посебно 
индустријски развој, са све већим могућностима јефтине, брзе и масовне 

                                                        
8 White Paper on Intercultural Dialogue Living Together As Equals in Dignity, Launched by the 
Council of Europe Ministers of Foreign Affairs at their 118th Ministerial Session, Strasbourg, 7 
May 2008.  
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производње, чини бављење старим и традиционалним занатима недовољно 
рентабилним, па тиме и недовољно привлачним за нове генерације које се 
налазе пред избором свог будућег занимања, 

Полазећи од тога да су многи стари и традиционални занати, услед 
наведеног процеса, пред потпуним гашењем, неки већ и угашени, да се знања 
која су стицана и развијана кроз генерације губе и да се драстично смањује 
количина очуваних занатских производа произведених на старе и 
традиционалне начине, посебно оних старијих, који су због своје старости 
најчешће и вреднији, 

Свеснe да се без организоване акције, како на националном и 
субнационалном, тако и на међународном, а посебно европском плану, процес 
нестајања старих и традиционалних заната не може зауставити, 

Уверенe у потребу како властитих народа, тако и читаве породице 
европских народа, па и целог човечанства, да се очувају стари и 
традиционални занати, и то како знања и вештине који их чине, тако и 
производи тих знања и вештина, 

Свеснe потребе за научним истраживањем и проучавањем 
различитих аспеката проблематике старих и традиционалних заната и 
потребе ширења знања о њима, што ће допринети и њиховом очувању и 
унапређењу и развијању свести код становништва о овом виду властитог 
културног наслеђа и о овом сегменту властитог културног и националног 
идентитета, 

Уверенe да су у прошлости сарадња у бављењу занатима које данас 
сматрамо старим и традиционалним и размена и промет производа тих 
заната доприносили културном и цивилизацијском прожимању међу 
народима, те да и данас сарадња на очувању старих и традиционалних 
заната и њихових пртоизвода такође може и треба да допринесе сличном 
прожимању између нових генерација, 

договорилe су се о следећем: 

Циљеви Конвенције  

Члан 1. 

Ова конвенција има за циљ: 
1. заштиту и унапређивање старих и традиционалних заната; 
2. ширење знања о њима; 

3. развијање свести о томе да стари и традиционални занати који су 
постојали и који постоје на простору сваке од држава потписница чине 
саставни део заједничке европске, па чак и светске, културне и 
цивилизацијске баштине, као и подстицање, на овом плану, даљег духовног, 
културног, цивилизацијског и сваког другог позитивног прожимања између 
европских народа и у оквиру читавог човечанства. 
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Дефинисање појмова 

 Члан 2. 

У смислу ове конвенције, 

Под „старим и традиционалним занатима“ (у даљем тексту 
„занати“) подразумевају се занати који су на простору држава потписница ове 
конвенције постојали у дужем временском периоду, стекавши, захваљујући 
томе, укорењење код народа на том простору као и одређене особености и 
препознатљива својства, чиме су постали део културног и духовног наслеђа 
тих народа, односно део њихове традиције.  

Под „заштитом и унапређењем“ се подразумевају све организоване 
колективне или појединачне активности и мере које имају за циљ: 

 опстанак и оживљавање старих и традиционалних заната; 

 очување знања и вештина које те занате чине, као и даље усавршавање 
тих знања и вештина и њихово ширење;  

 прикупљање, заштиту и очување производа тих заната; 

 проширење круга лица која се баве, професионално или аматерски, овим 
занатима;  

 унапређење економског и социјалног положаја лица која се 
професионално баве овим занатима;  

 пружање материјалног и другог подстицаја аматерском бављењу овим 
занатима, 

 као и уопште очување или оживљавање у садашњости или у прошлости 
достигнутог квантитативног и квалитативног нивоа у бављењу овим 
занатима и подизање тог нивоа у будућности. 

Под „ширењем знања“ подразумевају се све организоване, колективне 
или појединачне, активности и мере научно-истраживачког, образовног, 
информативног или другог сличног карактера, које имају за циљ да се 
детаљно проуче сви историјски, културолошки, уметнички, социјални, 
економски и други аспекти настанка и развоја старих и традиционалних 
заната, да се унапреде знања, вештине и технике обављања ових занатских 
делатности и да се та знања, вештине и технике прошире на што шири круг 
лица, као и да се са производима тих занатских делатности упозна што шира 
јавност. 

Обавезе држава потписница 

Члан 3. 

Државе потписнице се обавезују да предузимају све мере и акције које 
се покажу потребним ради остварења циљева ове конвенције. Државе 
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потписнице ће у том циљу сарађивати међусобно, како кроз механизме које 
предвиђа ова конвенција, тако и на друге начине који се покажу корисним. 

Национални комитети  

Члан 4. 

Најдаље у року од шест месеци од ступања на снагу ове конвенције 
свака од држава потписница ће оформити свој национални комитет за заштиту 
старих и традиционалних заната (у даљем тексту „национални комитет“). 
Државе које накнадно приступе овој конвенцији оформиће своје националне 
комитете најдаље у року од шест месеци од када Конвенција у односу на њих 
ступи на снагу. 

Националне комитете ће сачињавати одговарајући број представника 
надлежних државних органа, представника лица која се професионално или 
аматерски баве овим занатима, представника научних и културних 
институција и истакнутих научних и културних радника заинтересованих за 
старе и традиционалне занате, као и представника других институција, 
организација или удружења и других појединаца који би могли битно да 
допринесу успешном раду националног комитета дате земље. 

Задатак националних комитета биће осмишљавање и предлагање мера 
и акција за остварење циљева ове конвенције, старање о остварењу тих мера и 
акција, оцена успешности њихове реализације, као и остваривање 
комуникације и сарадње са истим циљем на европском и ширем плану. 

Државе потписнице ће, у складу са властитим уређењем, својим 
националним комитетима дати стварна и ефективна овлашћења неопходна за 
остварење њихових задатака. 

Национални комитети могу, уколико то сматрају потребним, да 
формирају стручне одборе задужене за поједине занате или одређена стручна 
питања, као и друга помоћна тела.  

Европски комитет 

Члан 5. 

У року од највише годину дана од ступања на снагу ове конвенције 
оформиће се Европски комитет за заштиту старих и традиционалних заната (у 
даљем тексту „Европски комитет“) и то тако што ће национални комитети 
држава потписница делегирати по једног представника у то тело, на период од 
четири године, са могућношћу реизбора.  

Национални комитети држава које буду накнадно приступиле овој 
конвенцији делегираће своје представнике у Европски комитет најдаље у року 
од три месеца од властитог конституисања. 

Задатак Европског комитета биће подстицање, усмеравање и 
координација националних мера и акција предузетих ради остваривања 
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циљева ове конвенције, као и осмишљавање, организовање и спровођење 
заједничких мера и акција и подстицање и координација других видова 
сарадње међу државама потписницама са истим циљем. 

У Европском комитету све одлуке ће бити доношене простом 
већином, с тим што ће се увек настојати да се кроз усаглашавање ставова 
постигне сагласност свих чланица. 

Радом Европског комитета руководи председник Европског комитета, 
кога бира Европски комитет на период од две године са могућношћу 
реизбора. 

Европски комитет доноси сопствена правила о раду у року од три 
месеца од формирања. 

Редовни састанци Европског комитета ће се одржавати два пута 
годишње. Комитет може заседати и ванредно ако тако сам одлучи, односно на 
захтев најмање једне трећине чланова Комитета. 

Европски комитет може, уколико то сматра потребним, да формира 
стручне одборе задужене за поједине занате или одређена стручна питања, као 
и друга помоћна тела. 

Сарадња 

Члан 6. 

Ради што успешнијег остваривања циљева ове конвенције, између 
националних комитета и Европског комитета биће одржавана што 
интензивнија узајамна комуникација и сарадња, и то како преко националних 
представника у Европском комитету, тако и на све друге начине који се 
покажу потребним и погодним. 

Ради што успешнијег остваривања циљева ове конвенције, 
национални комитети ће одржавати сталну и интензивну међусобну 
комуникацију и сарадњу, како посредством Европског комитета и својих 
представника у њему, тако и на све друге погодне и потребне начине. 

Европски комитет ће ради остварења циљева ове конвенције 
одржавати сталну међусобну комуникацију са Парламентарном скупштином, 
Комитетом министара и другим заинтересованим и релевантним телима 
Савета Европе. 

Инвентари 

Члан 7. 

Најдаље у року од две године од ступања на снагу ове конвенције 
свака од држава потписница ће сачинити и доставити Европском комитету 
инвентар старих и традиционалних заната који постоје или су постојали на 
њеној територији (у даљем тексту «национални инвентари старих и 
традиционалних заната» или «национални инвентари»). Државе које накнадно 
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приступе овој конвенцији сачиниће и доставити Европском комитету своје 
националне инвентаре старих и традиционалних заната најдаље у року од 
осамнаест месеци од када Конвенција у односу на њих ступи на снагу. 

 Национални инвентари старих и традиционалних заната представљају 
полазне националне извештаје у којима свака држава чланица констатује и 
пописује стање на властитом простору у погледу старих и традиционалних 
заната. Национални инвентари посебно садрже:  

 попис заната који се упражњавају или који су раније упражњавани на 
тертиторији дате државе;  

 попис подручја у датој држави на којима се поједини занати упражњавају 
или су раније упражњавани, укључујући и податке о мери у којој се ти 
занати упражњавају или су раније упражњавани на тим подручјима;  

 податке о броју лица на територији дате државе која се баве појединим 
занатима, податке о њиховој старосној, полној, образовној и другој 
структури, о њиховом социјалном положају, као и друге релевентне 
податке у вези са тим лицима;  

 податке о постојању и распрострањености производа старих и 
традиционалних заната на територији дате државе, податке о стању, 
вредности и заштићености тих производа, као и друге податке о њима;  

 податке о проблемима, објективне или субјективне природе, који постоје 
у датој држави и који могу бити од значаја за остваривање циљева ове 
конвенције;  

 податке о променама и кретањима у погледу свега горе неведеног у 
ранијем, како дужем, тако и краћем периоду;  

 као и друге битне статистичке или сличне податке везане за старе и 
традиционалне занате и њихово упражњавање на простору дате државе. 

Члан 8. 

 Најдаље у року од три године од ступања на снагу ове конвенције 
Европски комитет ће усвојити Европски инвентар старих и традиционалних 
заната, који ће представљати збирни документ састављен на основу 
националних инвентара које су доставиле државе потписнице. У року од 
највише три месеца од достављања националних инвентара од стране држава 
које касније приступе Конвенцији, у Европски инвентар ће бити унете допуне 
које произилазе из националних инвентара тих држава. 

Стратегије заштите  

Члан 9. 

Истовремено са Европским инвентаром старих и традиционалних 
заната или најдаље три месеца по његовом усвајању, Европски комитет ће 
усвојити Европску стратегију заштите старих и традиционалних заната (у 
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даљем тексту „Европска стратегија“), која ће бити редовно разматрана на 
сваке четири године ради утврђивања резултата њене примене и ради 
неопходних модификација. Европски комитет може одлучити и о ванредном 
разматрању Европске стратегије. 

 Полазећи од Европске стратегије, свака држава потписница ће, у року 
од шест месеци од усвајања Европске стратегије, сачинити своју националну 
стратегију заштите старих и традиционалних заната (у даљем тексту 
„националне стратегије“), чија ће даља модификовања бити у складу са 
променама у Европској стратегији. Ако се за то укаже специфична потреба, 
разматрања и модификовања националних стратегија могу се вршити и 
независно од разматрања и модификовања Европске стратегије. 

 Европска стратегија и националне стратегије садрже основна 
усмерења и основне начине релизације циљева ове конвенције на европском и 
националном плану. 

Годишњи програми  

Члан 10. 

На основу Европке стратегије и на основу властите националне 
стратегије свака држава потписница ће сачињавати и остваривати својe 
националне годишње програме заштите старих и традиционалних заната, који 
ће предвиђати конкретне мере и акције за остварење циљева ове конвенције (у 
даљем тексту: “национални годишњи програми”). 

 Европски комитет ће сачињавати годишње програме међународне 
сарадње у циљу остварења циљева ове конвенције (у даљем тексту: “европски 
годишњи програми”). 

Извештавање 

Члан 11. 

 Државе потписнице и Европски комитет ће пре израде сваког новог 
годишњег програма сачињавати одговарајуће годишње извештаје о остварењу 
својих програма за претходну годину, о остварењу Европске стратегије и 
националних стратегија у години о којој је реч, као и о свим другим битним 
питањима у вези са остваривањем циљева ове конвенције у оном делу за који 
су они одговорни, а која су се појавила у току дате године (европски и 
национални годишњи извештаји о заштити старих и традиционалних заната – 
у даљем тексту „европски годишњи извештаји» и «национални годишњи 
извештаји“). 

Државе потписнице ће своје годишње извештаје достављати 
Европском комитету и, преко Европског комитета, свим другим државама 
потписницама. 
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Европски комитет ће своје годишње извештаје достављати државама 
потписницама, Парламентарној скупштини и Комитету министара Савета 
Европе. 

Упутства  

Члан 12. 

 Уколико то сматра потребним, ради униформности, економичности 
или из других разлога, Европски комитет ће сачинити и државама 
потписницама доставити упутства о сачињавању националних инвентара, 
националних стратегија, националних годишњих програма и националних 
годишњих извештаја. 

Мере и акције 

Члан 13. 

 Државе потписнице ће у својим годишњим програмима предвидети 
мере и акције које воде остварењу циљева ове конвенције, а нарочито:  

 мере социјалне помоћи занатлијама;  

 мере материјалног и другог подстицања младих да се професионално или 
аматерски баве старим и традиционалним занатима;  

 организацију обуке за бављење старим и традиционалним занатима, и то 
како школске обуке за професионално бављење овим занатима, тако и 
курсева за аматере;  

 организовање сусрета и смотри занатлија;  

 организовање саветовања и стручних скупова научних и културних 
радника који се баве проучавањем старих и традиционалних заната;  

 организовање и подстицање истраживачких пројеката који се баве 
различитим аспектима проблематике старих и традиционалних заната;  

 организовано сакупљање и заштиту производа старих и традиционалних 
заната;  

 организовање и подстицање излагања у музејима, на изложбама и 
сајмовима производа старих и традиционалних заната;  

 фискалне и друге олакшице, као и друге подстицајне мере за субјекте који 
финансијским и другим доприносима помажу остваривање циљева ове 
конвенције; 

 подстицање и помагање рада удружења и других непрофитних 
организација које се баве заштитом и унапређењем старих и 
традиционалних заната;  

 као и све друге мере и ације за које државе потписнице оцене да 
доприносе остварењу циљева ове конвенције. 
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Државе потписнице ће наведене мере и акције предузимати и 
остваривати како на националном, тако и на међународном плану, кроз 
међусобну сарадњу, као и кроз сарадњу са државама које нису потписнице ове 
конвенције. 

 Европски комитет ће подстицати, планирати и координирати сарадњу 
између држава потписница и субјеката у њима на реализацији мера и акција 
усмерених ка остварењу циљева ове конвенције, посебно се старајући да што 
шири круг тих мера и акција поприми европски карактер, који ће допринети 
даљем културном и цивилизацијском прожимању и развијању свести о 
јединству духовног наслеђа на овом плану. 

Финансирање 

Члан 14. 

Државе потписнице ће у својим националним буџетима предвидети 
адекватна средства за остварење својих националних стратегија и 
националних годишњих програма заштите старих и традиционалних заната. 

Овом конвенцијом се оснива Европски фонд за заштиту старих и 
традиционалних заната (у даљем тексту „Фонд“). Средства Фонда ће чинити: 

 доприноси држава потписница и 

 доприноси и поклони које дају други субјекти. 

Европски комитет ће утврдити критеријуме по којима ће се годишње 
утврђивати финансијски допринос Фонду сваке државе потписнице, у складу 
са њиховим могућностима. 

О коришћењу средстава Фонда одлучиваће Европски комитет, у 
складу са циљевима ове конвенције. 

Средства из Фонда ће се користити за: 

а) Остваривање сарадње и предузимање заједничких, европских мера и акција 
ради остваривања циљева конвенције. 

б) Пружање помоћи појединим државама потписницама у остваривању 
њихових годишњих програма. Европски комитет ће сваке године 
утврђивати, по унапред одређеним критеријумима које ће сам 
успоставити, којим државама потписницама и у ком износу ће бити 
пружана помоћ, водећи посебно рачуна о могућностима држава и о 
њиховом доприносу остваривању циљева ове конвенције. 

ц) Финансирање рада Европског комитета и његових помоћних тела. 

При изради Европске стратегије и националних стратегија и 
европских и националних годишњих програма тежиће се остваривању што 
већег степена самофинансирања. 
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Означавање и сертификација 

Члан 15 

Европски комитет ће успоставити опште услове под којима ће се 
утврђивати који предмети се сматрају производима старих и традиционалних 
заната. 

Свака држава ће одредити свој систем означавања и сертификације 
производа старих и традиционалних заната са њених простора. 

Ознака којом ће се обележавати производи старих и традиционалних 
заната са простора држава потписница састојаће се од јединственог европског 
знака, који ће утврдити Европски комитет, комбинованог са националним 
знаком, који ће одредити свакa од држава потписница. 

Сваки производ старих и традиционалних заната са простора држава 
потписница ће, поред ознака које ће се налазити на њему, бити праћен 
сертификатом којим се потврђује да се ради о оригиналном производу старих 
и традиционалних заната и у коме ће бити наведени основни подаци о том 
производу. 

Садржај сертификата одређују државе чланице према општем 
упутству које издаје Европски комитет. 

Европска престоница и Европски дан старих и традиционалних заната 

Члан 16.  

Европски комитет ће сваке године изабрати један град за Европску 
престоницу старих и традиционалних заната, и то сваки пут град из друге 
државе потписнице.  

Европски комитет ће одредити датум који ће бити проглашен за 
Европски дан старих и традиционалних заната. 

Потписивање и ступање на снагу 

Члан 17. 

 Ова конвенција ће бити отворена за потпис свим европским државама 
које се обрате Генералном секретару Савета Европе са жељом да буду њене 
потписнице.  

 Ова конвенција подлеже ратификацији, прихватању и одобрењу. 

 Инструменти о ратификацији, прихватању и одобрењу ће бити 
депоновани код Генералног Секретара Савета Европе. 

Ова конвенција ће ступити на снагу пошто код Генералног секретара 
Савета Европе буде депоновано пет инструмената о ратификацији, 
прихватању или одобрењу, али само у односу на државе које су наведене 
инструменте депоновале. 



Биљана Ђорђевић, ЗАШТИТА СТАРИХ … 
 __________________________ 

 161

Приступање 

Члан 18. 

Након њеног ступања на снагу, овој конвенцији може да приступи 
свака европска држава која се обрати Генералном секретару Савета Европе са 
жељом да буде њена потписница.  

У односу на државе које накнадно приступе Конвенцији, она ступа на 
снагу даном депоновања њихових инструмената о приступању код 
Генералног секретара Савета Европе. 

Резерве 

Члан 19. 

 На одредбе ове конвенције не могу се стављати никакве резерве. 

Отказивање 

Члан 20. 

Држава потписница може у свако доба отказати ову конвенцију 
писменим обавештењем упућеним Генералном секретару Савета Европе. 
Отказ ступа на снагу годину дана од дана када Генерални секретар прими ово 
обавештење. 

Посматрачи 

Члан 21. 

Одлуком Европског комитета, било којој заинтересованој европској 
држави која није потписница ове конвенције или било којој заинтересованој 
ваневропској држави може, на захтев те државе, бити дат статус посматрача. 

Државе са статусом посматрача могу да шаљу своје представнике на 
заседања Европског комитета и ти представници могу, након излагања 
представника држава потписница, да узимају реч на тим заседањима, али без 
права учешћа у одлучивању. 

Европски комитет ће, у координацији са представницима држава 
посматрача, утврдити начине и механизме учешћа држава посматрача у 
мерама и акцијама које државе потписнице буду предузимале у примени ове 
конвенције на националном и европском плану, као и друге облике сарадње 
између држава потписница и држава посматрача. 

Нотификација 

Члан 22. 

Генерални секретар Савета Европе ће обавештавати све државе 
потписнице, као и све друге државе чланице Савета Европе о: 
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а) сваком потпису; 

б) депоновању сваког инструмента о ратификацији, прихватању, одобрењу и 
приступању; 

в) свакој одлуци о додели статуса посматрача и 

г) сваком другом акту, обавештењу или комуникацији која се тиче ове 
Конвенције. 

Однос према другим прописима 

Члан 23. 

Одредбе ове Конвенције неће ни на који начин ограничити одредбе 
било ког националниг закона или другог прописа, међународне конвенције, 
мултилатералног или билатералног споразума или било ког другог правног 
акта, које су повољније у погледу заштите старих и традиционалних заната. 

Сачињено у _________, дана _________ године, на енглеском и 
француском језику, и оба текста су подједнако веродостојна. Оригинали су 
депоновани код Генералног Секретара Савета Европе који ће оверене копије 
проследити државама потписницама као и осталим државама чланицама 
Савета Европе. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

У образложењу предложеног текста Европске конвенције о заштити 
старих и традиционалних заната биће изложени (а) основни подаци о 
предлагачима Конвенције, мотивима за подношење предлога и о правном 
основу на коме се Предлог заснива и (б) образложење поједниних одредби 
предложене конвенције. 

(a) О предлагачима, мотивима за подношење предлога и правном основу 

Предлагачи ове конвенције су студенти Правног факултета 
Универзитета у Београду, чланови Стручне групе за европско право, 
факултативног облика рада који окупља најспешније студенте, посебно 
заинтересоване за правне аспекте европских интеграционих процеса. Ради се 
о групи студената који имају посебан сензибилитет и посебан значај придају 
свему ономе што чини европско заједништво и који су свесни да је богато 
културно и цивилизацијско наслеђе оно што је вековима Европу чинило 
Европом, што је тај географски ограничен простор учинило духовним и 
цивилизацијским средиштем човеченства. 

Мото којим смо се руководили приликом израде овог предлога 
конвенције је следећи: ако хоћемо да будемо Европа, треба да останемо оно 
што јесмо. А да бисмо остали оно што јесмо, морамо да сачувамо властити 
идентитет, валаститу традицију, властиту културу и цивилизацију и властито 
јединство у различитости. Чување онога што су нам оставили преци, дакле 
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конзерваторство према ономе због чега простор на коме живимо са поносом 
називамо Старим континентом, ни на који начин не представља 
конзервативизам и бежање од модерног. Чување старог и доброг заправо је 
једини исправан, а вероватно и једини могући начин да се буде модеран и 
спреман на прихватање правих вредности које доноси ново време. 

Предлагачи ове конвенције су свесни да управо брига о очувању 
онога што чини европско цивилизацијско наслеђе и европско цивилизацијско 
јединство представља кључ и одговор на питања која је својевремено Пол 
Валери формулисао на следећи начин: 

‘Да ли ће Европа постати оно што она уистину јесте, мали рт 
азијског континента? Или ће Европа сачувати свој изглед као: драгуљ 
универзума, бисер кугле земаљске, мозак једног огромног тела?’ (Paul Valéry, 
Variétés I, p. 24) 

(‘L’Europe deviendra-t-elle ce qu’elle est en réalité, c’est-à-dire un petit 
cap du continent asiatique? Ou bien l’Europe restera-t-elle ce qu’elle paraît, c’est-
à-dire: la partie précieuse de l’univers terrestre, la perle de la sphère, le cerveau 
d’un vaste corps?’) 

Предлагачи ове конвенције пошли су од тога да је битан део укупне 
активности Савета Европе управо усмерен на очување европског културног 
идентитета, што значи како културног идентитета сваког европског народа 
понаособ, тако и заједничког културног наслеђа Старог континента. Основ за 
овакву активност у општем смислу представља Европска културна 
конвенција, потписана у Паризу 19. децембра 1954. године, док су неки 
сегменти културе покривени конвенцијама које имају за циљ заштиту 
европског културног наслеђа у датим доменима, попут Европске конвенције о 
заштити археролошког наслеђа, потписане у првој верзији у Лондону, 6. маја 
1969. године, и у ревидираној верзији у Ла Валети, 16. јануара 1992. године, 
или Конвенције о заштити архитектонског наслеђа у Европи, потписане у 
Гранади, 3. октобра 1985. године. 

И предложена Конвенција о заштити старих и традиционалних заната 
покрива један део европског културног и цивилизацијског наслеђа, и то у 
домену са којим, иако се ради о активностима које се постепено губе и 
изумиру, садашње генерације Европљана имају веома директну и веома 
видљиву везу. Јер готово да нема становника Старог континента који за 
опстанак својих најближих и најнепосреднијих предака, па самим тим и за 
своје постојање, не треба да захвали управо марљивости и вештини неког 
припадника ранијих генерација који је своје најближе прехрањивао бавећи се 
неким од заната које сада сматрамо старим, традиционалним и нажалост 
угроженим. Може се чак рећи да је до пре не више од једног века живот у 
европским градовима, а у нимало занемарљивој мери и у европским сеоским 
срединама, био живот старих и традиционалних заната. Зато је заштита старих 
и традиционалних заната више од обичне културолошке потребе. Она је дуг 
сваког од нас према нашим најближим прецима. 



 MУЗЕЈИ 1 
__________________________ 

 164

Конвенција се посебно ослања на чланове 1. и 5. Европске културне 
конвенције из 1954. године, који гласе: 

Члан 1 

Свака уговорна страна ће предузети одговарајуће мере да би сачувала 
и подстакла развој свог националног доприноса заједничком културном 
наслеђу Европе. 

... 

Члан 5 

Свака уговорна страна ће предмете од европске културне вредности 
који се налазе под њеном контролом сматрати за интегралне делове 
заједничког културног наслеђа Европе, предузеће одговарајуће мере да их 
сачува и осигураће разуман приступ тим предметима. 

 Стари и традиционални занати и производи ових заната су саставни и 
битан део укупног духовног и културног наслеђа сваког народа понаособ, али 
такође и целе Европе и читавог човечанства. Уједињена Европа захтева да то 
и такво наслеђе буде третирано као заједничко европско наслеђе које мора 
бити познато и признато на целој територији Европе, али уз задржавање и 
неговање специфичности сваког народа и његовог наслеђа као важног и 
јединственог делића европског културног мозаика. Они имају изузетну 
културну, неретко и уметничку вредност, а представљају и значајно 
сведочанство о начину живота, обичајима, потребама, схватањима, 
духовности појединих народа и културним прожимањима између различитих 
народа. 

Развој науке и технологије, а посебно индустријски развој и 
могућност јефтине, брзе и масовне производње, чини недовољно рентабилним 
и недовољно привлачним бављење старим и традиционалним занатима. Услед 
овог процеса, многи од ових заната су пред гашењем или су већ угашени. 

 Циљ ове конвенције је да, у складу са циљевима Савета Европе, 
допринесе остварењу што чвршће уније између европских држава и народа и 
очувању и унапређењу идеала и принципа који чине њихову заједничку 
баштину, кроз организовану акцију на националном, субнационалном и 
међународном, посебно европском плану, на заштити и унапређењу старих и 
традиционалних заната, као и на ширењу знања о њима. У ту сврху овом 
конвенцијом су предвиђени органи (европски и национални комитети), систем 
финансирања и посебни механизми заштите старих и традиционалних заната, 
сачињавање европских и националних инвентара, као и усвајање европских и 
националних стратегија и годишњих планова заштите старих и 
традиционалних заната итд. 
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(b) Образложење текста (појединачних одредби) 

Преамбула – У преамбули Предлога конвенције на уобичајен начин 
су изнети горе наведени мотиви и правни ослонац у Европској културној 
конвенцији. 

Члан1 – У члану 1 Предлога конвенције наведени су циљеви 
Конвенције, а то су заштита и унапређење старих и традиционалних заната, 
затим ширење знања о њима и, коначно, развијање свести о европском значају 
тих заната и подстицање прожимања између европских народа на овом плану. 

Члан 2. – У овом члану су дефинисани појмови садржани у члану 1 и 
у даљем тексту Предлога конвенције, а то су појмови „стари и традиционални 
занати“, „заштита и унапређење“ и „ширење знања“. Овим чланом се 
употпуњава смисао и значење члана 1. 

Члан 3. – Овим чланом се државе потписнице обавезују да ће, 
предузимањем свих потребних мера и акција, радити на остварењу циљева 
Конвенције и да ће ради остварења тих циљева остваривати међусобну 
сарадњу кроз механизме предвиђене Конвенцијом и ван тих механизама. 

Члан 4. – Чланом 4. државе потписнице се обавезују на успостављење 
на националном плану одговарајућег институционалног средишта задуженог 
за остваривање циљева Конвенције, и то како кроз утврђивање и реализацију 
националних мера и акција, тако и кроз остваривање међународне сарадње. Та 
институционална средишта су национални комитети сачињени од 
представника различитих групација које могу да допринесу остваривању 
циљева Конвенције. Свакој држави потписници је остављено да властити 
национални комитет успостави у складу са властитим државним устројством, 
али уз обавезу давања тим комитетима реалних и ефективних овлашћења која 
ће им омогућити да стварно и ефикасно доприносе остваривању циљева 
Конвенције. С обзиром на сложеност проблематике заштите старих и 
традиционалних заната, предвиђена је и могућност да национални комитети 
по потреби оформе одговарајућа помоћна тела за различита питања из своје 
надлежности. 

Члан 5. – Поред националних комитета, у члану 5. је предвиђено и 
формирање Европског комитета за заштиту старих и традиционалних заната, 
као институционалног средишта на европском нивоу за остварење циљева 
Конвенције. Ово тело је задужено за подстицање и координацију националних 
мера и акција као и за реализацију заједничких, европских мера и акција и 
других облика сарадње између држава потписница на остварењу циљева 
Конвенције. Европски комитет је сачињен од по једног представника свих 
националних комитета, чија равноправност се остварује кроз поседовање по 
једног гласа сваког члана и одлучивање простом већином, уз настојање да се 
постигне пуна сагласност свих чланова, где год је то могуће. Комитет се 
састаје два пута годиишње на редовним заседањима, уз могућност внредних 
заседања. Из сличних разлога као и национални комитети и Европски комитет 
може да оснива помоћна тела. Председавање Европским комитетом и 
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доношење правила о раду регулисани су на начин који је уобичајен за оваква 
тела. Предалагач се определио да председник Европског комитета не буде 
биран по систему ротације, већ без ограничења и уз могућност вишеструког 
реизбора након истека двогодишњег мандата, полазећи од тога да се ради о 
домену међународне сарадње који се не одражава у битној мери на 
национални суверенитет и политички престиж држава, а у коме, с друге 
стране, лични углед, креативност и ангажованост појединаца могу бити од 
великог значаја за успешан рад тела о коме је реч. 

Члан 6. – Институционална мрежа која се успоставља по основу 
чланова 4. и 5. Конвенције представља централни допринос Конвенције 
остварењу циљева предвиђених у њеном члану 1. Кроз ту мрежу се до сада у 
приличној мери занемарена и запуштена област заштите и унапређења старих 
и традиционалних заната ставља под организован систем старања од стране 
стручних и заинтересованих лица са реалним и ефективним овлашћењима. Да 
би та институционална мрежа успешније функционисала, неопходна је што 
интензивнија и чвршћа сарадња између њених елемената, и то како 
вертикално, између националних комитета и Европског комитета, тако и 
хоризонтално, између националних комитета међусобно. И наведена 
вертикална и наведена хоризонтална сарадња превасходно се остварују преко 
представника националних комитета у Европском комитету, али тај редовни 
пут сарадње не искључује и друге облике сарадње и вертикално и 
хоризонтално. Као саставни део иснтитуционалног система успостављеног 
под окриљем Савета Европе, Европски комитет ће одржавати сталну 
комуникацију за главним и другим заинтересованим органима ове 
међународне организације. 

Чланови 7. и 8. – Да би се утврдило постојеће стање у свакој земљи 
понаособ, а затим и укупно на простору свих држава потписница, у погледу 
постојања и степена распрострањености и очуваности како старих и 
традиционалних заната, тако и њихових производа, у члану 7. је предвиђено 
да свака држава потписница направи свој властити попис, односно 
национални инвентар старих и традиционалних заната, а да се на основу тих 
националних инвентара затим, као збирни документ, сачини и Европски 
инвентар старих и традиционалних заната. Ти документи, у којима ће бити 
садржан пресек стања у овом домену у моменту усвајања Конвенције од 
стране држава потписница, треба да представља полазну материјалну основу 
за даљи рад на остварењу циљева Конвенције. 

Чланови 9. и 10. – Члановима 9. и 10. предвиђено је програмирање 
рада на заштити старих и традиционалних заната на европском и на 
националном нивоу и то како дугорочно, тако и краткорочно. Као дугорочан 
облик програмирања, за периоде од по четири године, усвајају се Европска 
стратегија и на основу ње националне стратегије заштите старих и 
традиционалних заната, у којима су садржана основна усмерења и основни 
начини реализације циљева Конвенције на европском и националном плану. 
Као облик краткорочног програмирања, на европском нивоу се, полазећи од 
Европске стратегије, усвајају годишњи програми међународне сарадње у 
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циљу остварења циљева Конвенције, док се на националном плану, на основу 
Европске стратегије и националне стратегије сваке државе, усвајају 
национални годишњи програми заштите старих и традиционалних заната, 
којима се предвиђају конкретне мере и акције ради остварења циљева 
Конвенције. 

 Члан 11. – Овим чланом је предвиђена обавеза извештавања о 
извршавању европских и националних програма и стратегија предвиђених у 
члановима 9. и 10. као и уопште о остваривању циљева Конвенције. Извештаје 
сачињавају годишње, за питања из свог делокруга, како државе потписнице 
тако и Европски комитет, с тим што државе потписнице своје годишње 
извештаје достављају Европском комитету и другим државама потписницама, 
а Европски комитет своје годишње извештаје доставља државама 
потписницима и органима Савета Европе – Парламентарној скупштини и 
Комитету министара. 

Члан 12. – Овај члан полази од чињенице да је остварење циљева 
Конвенције, чак и у оном делу где се ради о националним активностима на 
том плану, један јединствен процес, који не трпи претерану хетерогеност ни у 
утврђивању почетног стања у државама чланицама (национални инвентари) 
ни у дугорочном и краткорочном програмирању деловања на националном 
плану (националне стратегије и национални годишњи извештаји), нити, 
коначно, у начину извештавања о постигнутом (национални годишњи 
извештаји). Стога је овим чланом предвиђена могућност да ради 
униформности, економичности или из других разлога Европски комитет изда 
државама потписницама упутства за израду националних инвентара, 
националних стратегија, националних годишњих програма и националних 
годишњих извештаја. 

Члан 13. – Члан 13 прописује обавезу држава потписница да у својим 
годишњим програмима предвиде конкретне мере и акције за остварење 
циљева Конвенције. У овом члану је exempli causa наведена листа таквих мера 
и акција, с тим што је државама потписницама остављена могућност да 
предвиде и друге мере и акције које оцене корисним за остварење циљева 
Конвенције. Државе потписнице ће предвиђене мере и акције остваривати 
како на националном тако и на међународном плану, сарађујући међусобно и 
са државама које нису потписнице Конвенције. Трећи, последњи став овог 
члана предвиђа обавезу Европског комитета да подстиче, планира и 
координира међународну сарадњу на реализацији мера и акција усмерених ка 
остваривању циљева Конвенције и да настоји да што шири круг мера и акција 
поприми европски карактер. 

Члан 14. – Овим чланом је регулисан систем финансирања 
активности на остварењу циљева Конвенције. И само издвајање и 
прикупљање средстава, са једне, и њихово коришћење, са друге стране, 
вршиће се како на националним нивоима, тако и на европском нивоу. 

 На националном плану је прописана обавеза држава потписница да у 
својим националним буџетима предвиде адекватна средства за остварење 
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својих националних стратегија и програма заштите старих и традиционалних 
заната. 

 Што се тиче система финансирања на европском нивоу, овом 
конвенцијом се оснива Европски фонд за заштиту старих и традиционалних 
заната, чија средства чине пре свега доприноси држава потписница, као 
стални и редовни извор финансирања Фонда (годишњи доприноси држава 
потписница се одређују према критеријумима које треба да утврди Европски 
комитет, имајући у виду посебно могућности сваке државе), али и доприноси 
и поклони које дају други субјекти, као нестални извор финансирања. О 
коришћењу средстава из Фонда одлучује Европски комитет. Иако се скупљају 
на централном, европском нивоу, средства из Фонда ће се користити како на 
европском тако и на националним нивоима. На европском нивоу средства из 
Фонда биће коришћена за финансирање сарадње и заједничких, европских 
мера и акција, као и за финансирање рада Европског комитета и његових 
помоћних тела. Посебан значај у смислу подстицања држава потписница на 
рад на остварењу циљева Конвенције има систем пружања финансијске 
помоћи државама потписницама из средстава Фонда за остваривање њихових 
годишњих програма заштите старих и традиционалних заната. Наиме, 
приликом одлучивања о додели средстава из Фонда појединим државама 
потписницама (о томе коме се средства додељују и у ком износу), Европски 
комитет ће посебно водити рачуна о могућностима држава и о њиховом 
доприносу остваривању циљева Конвенције (Европски комитет унапред 
утврђује критеријуме за доделу ових средстава, а затим сваке године доноси 
конкретне одлуке о њиховој додели). Средства која се на овај начин додељују 
државама чланицама не представљају супститут, већ додатак средствима која 
саме државе одређују за ову сврху у својим националним буџетима. 

 Коначно, будући да је један од кључних циљева Конвенције да се 
стари и традиционални занати ревитализују и учине способним за самосталан 
опстанак и напредак, а не да остану трајно зависни од помоћи држава и 
европских институција, овим чланом је предвиђено и то да ће Европски 
комитет и државе потписнице приликом израде Европске стратегије и 
националних стратегија и европских и националних годишњих програма 
тежити остваривању што већег степена самофинансирања. Ово значи да ће се 
настојати, где год је то могуће, да се приликом реализације националних и 
европских мера и акција оствари такав степен профитабилности који ће 
омогућити да се наредне мере и акције у што већој мери (и у све већој мери) 
финансирају из средстава остварених приликом реализације претходних мера 
и акција, односно да ће се тежити да стари и традиционални занати временом 
све више сами финансирају властити опстанак и развој. 

Члан 15. – Овим чланом је предвиђен систем означавања и 
сертификације производа старих и традиционалних заната. Смисао овог 
система је да се пружи третман производа старих и традиционалних заната и 
одговарајућа заштита само оним предметима који испуне услове које пропише 
Европски комитет. За производе који испуне ове услове свака држава 
потписница одређује властити систем означавања и сертификације. Ознаке 
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које ће носити ови производи састојаће се од јединственог европског знака, 
који ће да утврди Европски комитет, комбинованог са националним знаком 
који утврђује свака држава потписница за производе са свог простора. Уз 
производе који испуне наведене услове и који буду означени наведеним 
ознакама издаваће се одговарајући сертификати, чију садржину ће одређивати 
државе потписнице према општем упутству које ће да изда Европски комитет. 
Сертификат, једнако као и ознака на самом производу, представља потврду да 
се ради о оригиналном производу старих и традиционалних заната, али он 
садржи и основне податке о том производу, чиме доприноси и ширењу знања 
о старим и традиционалним занатима, као једном од циљева Конвенције. 

Члан 16. – У циљу давања подстицаја предузимању и реализацији 
активности којима треба да се остварују циљеви ове конвенције, њеним 
чланом 16 је предвиђено да се сваке године један европски град одреди за 
Европску престоницу старих и традиционалних заната за ту годину. На овај 
начин се средиште европске сарадње у овој области за дату годину лоцира на 
одређеном простору, што би требало да доприноси концентрисању и 
интензивирању активности на том плану. Будући да ће избор Европске 
престонице старих и традиционалних заната зависити од значаја датог места и 
региона коме оно припада у овом домену, као и од ангажованости и 
постигнутих резултата самог тог места, те региона и државе којима оно 
припада, на остварењу циљева Конвенције, бирање Европске престонице 
старих и традиционалних заната представљаће и специфичан подстицај и 
награду за рад на остварењу ових циљева. Упркос чињеници да ће допринос 
остваривању циљева Конвенције бити кључно мерило за одређивање 
европских престоница старих и традиционалних заната, потреба што ширег 
просторног ангажмана на остварењу циљева Конвенције захтевала да се 
предвиди да ће за Европску престопницу сваки пут бити одређиван град из 
друге државе потписнице. Ово не значи да ће држава чији је град био 
Европска престоница у некој години морати да чека да све друге државе 
потписнице дају по један град за Европску престоницу да би опет на њу 
дошао ред. Активније и ангажованије државе ће чешће давати Европску 
престоницу старих и традиционалних заната од пасивнијих држава, али ће 
ипак бити спречено да нека држава или група држава стекну монопол на 
давање европских престоница старих и традиционалних заната, а да друге 
државе буду на овом плану остављене по страни.  

 Да би се, поред просторног, и на временском плану утврдила 
централна тачка европске сарадње и националних активности на заштити 
старих и традиционалних заната, у другом ставу члана 16 предвиђено је да ће 
Европски комитет одредити прикладан датум за Европски дан старих и 
традиционалних заната. Иако рад на остварењу циљева Конвенције треба да 
буде континуиран, постојање оваквог дана требало би да пружи посебан 
подстицај ангажману држава потписница, заједно и понаособ, на спровођењу 
активности којима се ти циљеви реализују. Тај датум би требало да 
представља и свечани моменат у коме ће се посебно констатовати резултати 
које су поједине државе, региони, места, институције и појединци остварили 
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на плану заштите старих и традиционалних заната, и у коме ће се одржавати 
одговарајуће смотре и друге активности које би требало да допринесу 
популаризацији старих и традиционалних заната и ширењу знања о њима. 

Чланови 17-22. – Овим члановима се регулишу питања потписивања 
Конвенције и њеног ступања на снагу (члан 17.), накнадног приступања 
Конвенцији (члан 18.), стављања резерви (члан 19.), отказивања (члан 20.), 
давања статуса посматрача државама које нису потписнице (члан 21.); 
нотификација (члан 22.) и односа са другим прописима (члан 23.). Сва 
наведена питања су регулисана на начин уобичајен за конвенције усвојене у 
оквиру Савета Европе. С обзиром на природу домена којим се бави ова 
конвенција и на њене циљеве, њу карактерише најшири степен отворености 
како према постојећим и потенцијалним државама потписницама, тако и 
према државама које нису или које и не могу да буду потписнице, али које су 
спремне и заинтересоване да допринесу остваривању циљева Конвенције. 

 Са напред описаним одредбама предложена конвенција успоставља 
јасну и чврсту обавезу држава потписница да, полазећи од претходно 
снимљеног стања на свом подручју у погледу стања старих и традиционалних 
заната, успоставе одговарајуће институционалне механизме и издвоје 
одговарајућа финансијска средства за заштиту старих и традиционалних 
заната, те да континуирано, у складу са одговарајућим планским 
документима, предузимају мере и акције за остварење циљева ове конвенције 
на националном плану. Осим тога, државе потписнице ће, такође полазећи од 
претходно снимљеног стања, имати обавезу да сарађују на европском плану 
на остварењу циљева Конвенције, користећи се институционалним 
механизмима и финансијским средствима предвиђеним у ту сврху, као и на 
све друге могуће начине. 

* * * 

 Предлагачи Европске конвенције о заштити старих и традиционалних 
заната су свесни да предложени текст захтева додатни рад и да ће можда 
финални резултат процеса који желимо да иницирамо бити потпуно различит 
од текста који подносимо телима Савета Европе на разматрање. Наша је жеља 
да онима који имају моћ и утицај скренемо пажњу на то да је један значајан 
сегмент наше прошлости, наше традиције и нашег идентитета озбиљно 
угрожен и да је неопходан сталан и организован напор да се стари и 
традиционални занати сачувају, заштите и унапреде. Савет Европе је свакако 
право место за то, а мислимо да је међународни уговор права полазна основа 
за почетак институционализованог бављења овим проблемом на европском 
нивоу. 

 Будући да се налазимо на самом почетку нашег професионалног 
бављења правом, свесни смо да је предлагање текста једног међународног 
уговора једној међународној организацији од огромног значаја прилично 
смела ствар. Ипак, надамо се да ће наш предлог наићи на одговарајућу пажњу 
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и интересовање. Тиме ће наша обавеза и према нашој прошлости и прецима и 
према нашој будућности и потомцима у овом сегменту живота бити испуњена 
у границама наших скромних могућности. На онима чије су могућности веће 
је да доврше преостало. 


