
Стручни испит у делатности заштите културних добара – општи део 

Литература: 

Устав Републике Србије („Службени гласник РС, бр.98/06) 

Закон о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16 и 6/20) 

Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр.71/94) 

Подзаконски прописи Закона о културним добрима: 

- Правилник о подацима који се уписују у регистар, начину вођења регистра и 

централног регистра непокретних културних добара и о документацији о овим 

културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 30/95 и 37/95) 

- Правилник о начину вођења евиденције о непокретностима које уживају 

претходну заштиту („Службени гласник РС“, бр. 19/95) 

- Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности установа 

заштите културних добара („Службени гласник РС“, бр. 21/95) 

- Решење о утврђивању територије завода за заштиту споменика културе 

(„Службени гласник РС“, бр. 48/95) 

- Правилник о обрасцима, садржају и начину вођења дневника радова и друге 

документације која се води о археолошким ископавањима и истраживањима 

(„Службени гласник РС“, бр. 67/20) 

 

Кривични законик Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 85/05 ....108/14) 

(одредбе  које се односе на заштиту културних добара) 

 

Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,...9/20)   

(одредбе  које се односе на заштиту културних добара) 

 

Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр.18/16)  

 

Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од 

поверења у електронском пословању („Службени гласник РС“, бр. 94/17) 

 

                        

Међународне конвенције које се односе на положај и заштиту културних добара: 

- Конвенција о заштити светске културне и природне баштине ( Париз, 1972. 

године) 

- Конвенција за заштиту културних добара у случају оружаног сукоба ( Хаг, 1954. 

године) 

- Конвенција о мерама за забрану и спречавање недозвољеног увоза, извоза и 

преноса својине културних добара (Париз, 1970.године) 

- Европска конвенција о заштити археолошке баштине (Лондон, 1969. године) 

- Конвенција о заштити европског архитектонског блага (Гранада, 1985.године) 

- Европска конвенција о заштити археолошког наслеђа (Валета, 1992. године) 



- Оквирна конвенција Савета Европе о вредностима културног наслеђа за 

друштво (Фаро, 2005. године) 

 


