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На основу чл. 13, став 4 Статута УГ „Пекус“, Управни од ор Удружења је на својој седници
од 15. 06. 2017. године донео следећу одлуку:
Члан 1.
Формира се ОДБОР ЗА НЕМАТЕРИЈАЛНО КУТУРНО НАСЛЕЂЕ ВЛАХА (у даљем тексту:
Од ор), као привремени стручни орган Удружења, са задатаком да ради на практичној реализацији
циљева Удружења из чл. 3 став 3. (1-2) Статута, са оперативним задатаком:
- да изради лис у и ен ификованих елемена а влашко нема еријално кул урно
наслеђа (у даљем тексту Листа НКНВ), у складу са „Правилником о упису у регистар
нематеријалног културног наслеђа Репу лике Ср ије“, који је израдио Национални комитета за
НКН 2012. године (у даљем тексту: Правилник НКН).
Члан 2.
Главна начела којих ће се држати чланови Од ора у своме раду јесу следећи:
- елементи НКНВ су наслеђе из прошлости које је силом живе традиције допрло до наших
дана;
- елементи НКНВ чини основни садржај савременог етничког идентитета Влаха,
- етнички идентитет као савремена уставна, правна, политичка, социолошка и
психолошка категорија не постоји ез јасно стручно дефинисаних елемената НКН, и зато је
истраживање и афирмација елемената НКНВ, скупа са различитим видовима едукације, од
суд инског значаја за функционални развој пуне етничке свести чланова влашке заједнице о
њиховој индивидуалној и активној припадности влашкој национаној мањини;
- елементи НКНВ припадају категорији народне културе коју ће са пуном етничком
свешћу ради задовољства и до ро ити одржавати и неговати данашњи Власи, да и је као survival
свога времена и идентитета са што мање оштећења предали својим потомцина на даље
коришћење.
- елементи НКН су осетљиво научно питање, и њиховим идентификовањем могу се
авити само стручњаци одређеног профила (етнолози, антрополози, етнолингвисти,
етномузиколози и сл.) , а у случају НКНВ ти стручњаци морају рити и врсни познаваоци влашке
културе, и посе но влашкога језика у свима своји локалним наречјима који се негују у источној
Ср ији.
Члан 3.
Листа НКНВ из чл. 1. став 2. ове Одлуке тре а да садржи:
- назив листе у коју се разврстава предложени елемент НКНВ, и кратак опис,
- ознаку елемента, оригинални назив на влашком језику, кратак опис, место где се може
о радити документација о елементу НКНВ, и напомену о организатору односно извођачу.
Уз Листу из става 1 овог члана, Од ор израђује још и
- предлог Буџета, и
- оперативни План рада са динамиком и означеним прироритетима у његовом извршењу.
Члан 4.
Остварењу Плана рада Од ор ће приступити када Управни од ор уде о ез едио
одговарајуће материјалне претпоставке.
Члан 5.
Крајњи циљ рада Од ора је издавање репрезантативног каталога или монографије
„Влашка духовна аштина“ (Моşı̂ıӑ lu su l̦itu rumı̂ńesk), након чега Од ор може престати са радом,
уколико Управни од ор другачије не одлучи.

Члан 6.
Сав материјал за који Одбор процени да има музеолошку вредност, биће предат на
инвентарисање, обраду и чување Музеју у Мајданпеку, са којим ће Удружење склопити посебан
споразум.
Члан 7.
Од ор ради у ужем и ширем саставу.
У Од ор у ужем саставу именују се:
I.
1.
2.
3.
4.
5.

за чланове – о рађиваче елеманата НКНВ:
Паун Ес Дурлић, дипл. етнолог из Мајданпека, председник Од ора,
Алексан ар Ре еџић, апс. етнологије и антропологије из Мајданпека,
Боривоје Крчмаревић, дипл. инж. руд, кустос Музеја у Мајданпеку,
Биљана Бојковић, дипл. етномузиколог родом из Мајданпека, и
Ивана Вун уришевић, дипл. етнолог и антрополог родом из Мајданпека.

У Од ор у ширем саставу именују се:
I.
6.
7.
8.
9.
10.

За спољне сараднике, активне учеснике у о ради листе НКНВ:
Звез ана С анојевић, проф. српског језика из Мелнице,
Ол ица Пе ковић, проф. српског језика из Панчева, родом из Мајданпека,
р Славољу Гацовић, доктор историјских наука из Зајечара, родом из Халова
Дра ан С ојањеловић, проф. геогр. из Новог Сада, родом из Жагу ице
Ра ко Марковић, проф. румунског језика из Ракове Баре

II.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

За консултанте – саветнике:
р Дејан Дими ријевић Руф француски антрополог, родом из Кладурова у Млави,
dr Emil Ţircomnicu из Букурешта у Румунији, истраживач алканских Влаха,
dr Maria Mândroane, кустос Музеја Баната из Темишвара у Румунији,
р Сашка Бизеранова, етнолог влахолог, кустос Музеја из Видина у Бугарској,
р Дорин Лозовану, етнолог из Кишињева у Молдавији, истраживач алк. Влаха,
Вален ин Мик, новинар листа Libertatea из Панчева, врстан познавалац Влаха из
источне Ср ије и Румуна из српског и румунског Баната.
Члан 8.

Од ор ће радити по радним групама, чији ће састав одређивати Председник Од ора (у
даљем тексту: Председник) сходно конкретном елементу НКНВ који тре а о радити.
Члан 9.
Одбор ће настојати да анимира одговарајуће румунске стручњаке са подручја Војводине да се и
на томе подручју започне истраживање елемената нематеријалног културног наслеђе Румуна, са циљем
да се издвоје елементи које треба заштитити путем Националног регистра НКН РС.
Члан 10.
Одбор ће нарочит напор уложити у иницијативу да се при Националном регистру НКН
Републике Србије отворе Подрегистри који би се пренели у надлежност Савета националних мањина.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА
Паун Ес Дурлић, дипл. етнолог

