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АМАНДМАНИ НА ПРЕЛОГ ЗАКОН О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА 

АМАНДМАН 1 

у члану 68. Предлога закона у ставу 1. после речи "Републичком заводу за 

заштиту споменика културе" тачка се замењује запетом и додају се речи: "односно 

Покрајинском заводу за заштиту споменика културе у Новом Саду за непокретна културна 

добра од великог значаја на територији Аутономне Покрајине Војводине." 

у ставу 3. после речи "Републички завод за заштиту споменика културе" додају се 
речи: "односно Покрајински завод за заштиту споменика културе у Новом Саду за 

непокретна културна добра од великог значаја са територије Аутономне Покрајине 

Војводине" , а иза речи "министарству надлежном за послове културе" додају се речи : 

"односно покрајинском органу управе надлежном за послове културе". 

у ставу 5. после речи "Републички завод за заштиту споменика културе" додају се 
речи : "односно Покрајински завод за заштиту споменика културе у Новом Саду за 

непокретна културна добра од великог значаја, на територији Аутономне Покрајине 

Војводине" . 
у ставу 6. после речи "Републички завод за заштиту споменика културе" додају се 

речи : "односно Покрајински завод за заштиту споменика културе у Новом Саду". 

Образложење: 

Покрајински завод за заштиту споменика културе у Новом Саду, као установа чији је 

оснивач Аутономна Покрајина Војводина и установа културе од покрајинског значаја, 

требала би Законом о културним добрима да буде проглашена за матичну установу заштите 

непокретних културних добара на територији Покрајине. 

Као комплексна установа која има потребне услове за обављање послова заштите 

свих врста непокретности и признато искуство у обављању конзервације и рестаурације 

непокретних културних добара у земљи и споменика културе од значаја за историју и 

културу Републике Србије ван њене територије, Покрајински завод за заштиту споменика 

културе у Новом Саду може стручно и квалитетно да обави све послове у вези са 

утврђивањем и предлагањем непокретности за културно добро од великог значаја на 

територији Аутономне Покрајине Војводине. Покрајински орган управе надлежан за 

послове културе требао би да у поступку утврђивања непокретних културних добара од 

великог значаја на територији Покрајине има иста овлашћења у односу на Покрајински 
завод за заштиту споменика културе у Новом Саду као Министарство културе Републике 

Србије према Републичком заводу за заштиту споменика културе. 

АМАНДМАН П 

у члану 69. Предлога закона у ставу 1. после речи "Влада Републике Србије" 
додају се речи: "а орган аутономне покрајине непокретна културна добра од великог значаја 
на територији покрајине". 

у ставу 3. после речи: "у Службеном гласнику Републике Србије" додају се речи: "и 
службеном гласилу аутономне покрајине за непокретна културна добра од великог значаја 

на територији покрајине". 

1 



Образложење: 

Аутономна покрајина треба да има овлашћење у области утврђивања непокретних 

културних добара од великог значаја на територији покрајине, пошто се ради о 

непокретним културним добрима од покрајинског значаја. 

На основу члана 2. Закона о утврђивању одређених надлежности аутономне 

покрајине ("Службени гласник РС", број: 6/2002) аутономна покрајина ће, у складу са 

Статутом, својим прописима утврдити покрајински орган који ће утврђивати непокретна 

културна добра од великог значаја на територији покрајине. 

АМАНДМАН ЈП 

у члану 70. Предлога закона у ставу 2. после речи "Републичком заводу за 

заштиту споменика културе" додају се речи: "односно Покрајинском заводу за заштиту 

споменика културе у Новом Саду за непокретна културна добра на територији Аутономне 

Покрајине Војводине". 

Образложење: 

Образложење за овај амандман је исто као за амандман Ј. 

АМАНДМАНЈV 

у члану 76. Предлога закона после става 5. додаје се нови став 6. који гласи: 
"Покрајински орган управе надлежан за послове културе утврђује услове за предузимање 

мера превентивно-техничке заштите непокретних културних добара кад за територију 

аутономне покрајине пројекте и документацију за те радове израђује завод за заштиту 

споменика културе на територији аутономне покрајине . " 

Образложење: 

На основу члан 5. став 1. тачка 9. Закона о утврђивању одређених надлежности 
аутономне покрајине, предвиђено је да аутономна покрајина, преко својих органа и у складу 

са законом којим се уређује област заштите културних добара, утврђује услове за 

предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима 

када за територију аутономне покрајине пројекат и документацију за те радове израђује 

завод за заштиту споменика културе са седиштем на територији аутономне покрајине. 

у складу са тим, наведени став требало би уврстити као што је предложено у Предлогу 

закона о културним добрима, како би се он ускладио са већ усвојеним законским 
прописима. 

АМАНДМАНV 

у члану 81. Предлога закона у ставу 1. после речи "Влада Републике Србије" додај у 
се речи: "односно скупштина аутономне покрајине за непокретна културна добра од 

великог значаја на територији аутономне покрајине". 

Образложење: 

Образложење за овај амандман је исто као за амандман 11. 
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AMAНДMAHVI 

у члану 84. Предлога закона у ставу 4. после речи "Републичком заводу за заштиту 
споменика културе" додају се речи: "односно Покрајинском заводу за заштиту споменика 

културе у Новом Саду за непокретна културна добра од великог значаја на територији 

Аутономне Покрајине Војводине". 

у ставу 5. иза речи "Влади Републике Србије" тачка се замењује запетом и додају се 
речи: "а за непокретна културна добра од великог значаја на територији Аутономне 

Покрајине Војводине Покрајински завод за заштиту споменика културе у Новом Саду 

доставља обједињене предлоге са образложењем покрајинском органу управе надлежном за 

послове културе ради упућивања Скупштини Аутономне Покрајине Војводине." 

Образложење: 

Образложење за овај амандман је исто као за амандман 1. 

АМАНДМАНVП 

у члану 98. Предлога закона у ставу 1. после речи "министарства надлежног за 
послове културе" ставља се запета и додају се речи: "односно покрајинског органа управе 

надлежног за послове културе, за територију аутономне покрајине," 

Образложење: 

у члану 98. став 2. предвиђено је да се рад лабораторије или радионице из става 1. 
овог члана финансира и из буџета аутономне покрајине, па би покрајински орган управе 

надлежан за послове културе требао да има и право давања сагласности на оснивање ових 

лабараторија или радионица на територији аутономне покрајине када се лабараторије или 

радионице оснивају при матичним установама заштите на територији покрајине. 

АМАНДМАН VПI 

у члану 109. Предлога закона у ставу 1. после речи "Републички завод за заштиту 
споменика културе" додају се речи: "односно Покрајински завод за заштиту споменика 

културе у Новом Саду за непокретна културна добра од великог значаја на територији 
Аутономне Покрајине Војводине". 

Образложење: 

Образложење за овај амандман је исто као за амандман 1. 

АМАНДМАН ЈХ 

у члану 121. Предлога закона после става 6. додаје се нови став 7. који гласи: 
"Послове матичне установе заштите непокретних културних добара од великог значаја на 

територији Аутономне Покрајине Војводине обавља Покрајински завод за заштиту 

споменика културе у Новом Саду." 

Образложење: 

Образложење за овај амандман је исто као за амандман 1. 
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АМАНДМАН Х 

У члану 179. Предлога закона став 2. замењује се новим текстом који гласи: "Услове . . 
за предузимење мера техничке заштите и других радова, када ПрОЈекат и документаЦИЈУ 

израђује Покрајински завод за заштиту споменика културе у Новом Саду , утврђује . ., 
покраЈИНСКИ орган управе надлежан за послове културе, а када ПрОЈекат и документаЦИЈУ 

израђује Републички завод за заштиту споменика културе, услове утврђује министарство 

надлежно за послове културе." 

Образложење: 

Образложење за овај амандман је исто као за амандман IV. 

АМАНДМАНХЈ 

у члану 208. Предлога закона у ставу 2. додаје се нова реченица која гласи: 
"Покрајински орган управе надлежан за послове културе, уз сагласност министарства 

културе, решењем одобрава археолошка ископавања и истраживања непокретности од 

значаја за територију аутономне покрајине." 

Образложење: 

Аутономна покрајина, преко органа задуженог за послове културе и уз сагласност 

министарста културе, треба да има овлашћење у погледу давања одобрења за археолошка 

истраживања на територији покрајине, пошто се се ради о непокретним културним добрима 

од покрајинског значаја. 

АМАНДМАН ХЈI 

у члану 211. Предлога закона у ставу 1. после речи "министарство надлежно за 
послове културе" додају се речи: "и покрајински орган управе надлежан за послове културе 

за територију аутономне покрајине". 

Образложење: 

На основу члан 5. став 1. тачка 14. Закона о утврђивању одређених надлежности 
аутономне покрајине предвиђено је да аутономна покрајина, преко својих органа и у складу 

са законом којим се уређује област заштите културних добара, обуставља грађевинске и 

друге радове на археолошким налазиштима као и приликом проналажења археолошких 

предмета. 

АМАНДМАН ХЈII 

у члану 224. Предлога закона у ставу 2. после речи "Влада Републике Србије" 
додају се речи: "односно скупштина аутономне покрајине за непокретна културна добра од 
великог значаја на територији покрајине." 
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Образложење: 

Аутономна покрајина, преко покрајинског органа задуженог за послове културе , 

треба да има овлашћење у области утврђивања општег интереса за експропријацију , 

односно административни пренос културних добара од великог значаја у државној својини 

на територији Покрајине, пошто се се ради о непокретним културним добрима од 

покрајинског значаја. 

АМАНДМАН XIV 

у члану 235. Предлога закона у ставовима 1. и 2. после речи "министарство 
надлежно за послове културе" додају се речи: "односно покрајински орган управе надлежан 

за послове културе на територији аутономне покрајине". 

Образложење: 

На основу члан 5. став 1. тачка 18. Закона о утврђивању одређених надлежности 
аутономне покрајине, предвиђено је да аутономна покрајина, преко својих органа и у складу 

са законом којим се уређује област заштите културних добара, врши управни надзор над 

радом установа заштите на територији Покрајине. У ставу 2. Предлога овог закона 

предвиђено је да се ови послови обављају као поверени. 

у складу са тим , наведене ставове требало би преформулисати као што Ј е 

предложено, како би се они ускладили са већ усвојеним законским прописима. 

Такође, у члану 239. Предлога закона о културним добрима предвиђено је да 
инспекцијски надзор на територији Аутономне Покрајине Војводине врши, као поверени 

посао, покраЈИНСКИ орган управе надлежан за послове културе . 
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