
ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА

ЗАКОНА О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА

Члан 1.

У Закону о културним добрима («Службени гласник Републике Српске»,
број 11/95) у члану 5. у ставу 1. у тачки 1. и у ставу 2. у т. 2. и 3. ријечи: «српског
народа» замјењују се ријечима: «конститутивних народа и националних мањина».

Члан 2.

Члан 11. мијења се и гласи:

«Дјелатност заштите и коришћења културних добара, према врсти културних
добара обавља: Републички завод за заштиту културно-историјског и природног
насљеђа (у даљем тексту: Завод) и Архив Републике Српске.

Дјелатност из става 1. овог члана обављају и архиви, музеји, библиотеке,
кинотека (у даљем тексту: установе заштите).»

Члан 3.

У члану 12. став 2. мијења се и гласи:
«Земљиште, зграде, културна добра и друга средства која користе Завод,

Архив Републике Српске и установе заштите чији је оснивач Република Српска и
јединица локалне самоуправе у својини су Републике.»

Члан 4.

Члан 16. брише се, а преостали чланови помјерају се.

Члан 5.

Члан 21. мијења се и гласи:

«Знаменито мјесто је простор који се тиче догађаја од посебног значаја за
историју и духовни живот народа који су живјели на том подручју, подручје сa
израженим елементима природних и радом створених вриједности као јединствене
цјелине, као и спомен-гробови или гробља и друга спомен-обиљежја која су
подигнута ради трајног очувања успомене на значајне догађаје, личности и мјеста
из националне историје народа – меморијали.»



Члан 6.

Члан 28. мијења се и гласи:
«Завод евидентира непокретна добра која уживају претходну заштиту, а

Архив Републике Српске и установе заштите покретна добра која чувају.»

Члан 7.

У члану 32. тачка 2. мијења се и гласи:
«без одгађања обавјештава Завод, Архив Републике Српске, односно

установу заштите у зависности од врсте културног добра, о свим правним и
физичким промјенама насталим у вези са културним добром.»

Члан 8.

У члану 34. у ставу 1. и  осталом тексту Закона послије ријечи: «Завод» брише
се запета и ријечи: «односно надлежна подручна јединица Завода» у одговарајућем
падежу.

Члан 9.

У члану 37. у т. 3. и 4. послије ријечи: «Завода» и запете додају се ријечи:
«Архива Републике Српске» и запета.

Члан 10.

У члану 38. у ставу 3. и осталом тексту Закона ријечи: «Галерија ликовних
умјетности Републике Српске, Јавно филмско предузеће Републике Српске ’Срна
филм’ и Народна библиотека Републике Српске» замјењују се ријечима: «Музеј
савремене умјетности Републике Српске, Јавна установа Кинотека Републике
Српске и Народна и универзитетска библиотека Републике Српске».

Члан 11.

У члану 39. у ставу 1. послије ријечи: «Установе заштите» додају се ријечи: «и
Архив Републике Српске».

Члан 12.

У члану 41. у ставу 1. послије ријечи: «приједлог» додају се ријечи: «Архива
Републике Српске и».

Члан 13.

У члану 43. у ставу 2. послије ријечи: «приједлог» додају се ријечи: «Архива
Републике Српске и».



Члан 14.

Члан 45. мијења се и гласи:
«Влада Републике Српске утврђује остала непокретна културна добра, а

Архив Републике Српске и установе заштите чији је оснивач Република Српска и
јединица локалне самоуправе остала покретна културна добра.»

Члан 15.

У члану 46. послије ријечи: «Установе заштите» додају се ријечи: «и Архив
Републике Српске».

Члан 16.

Члан 47. мијења се и гласи:

«У поступку утврђивања осталих покретних културних добара примјењује се
Закон о општем управном поступку (’Службени гласник Републике Српске’, број
13/02).

По жалбама против рјешења донесених у управном поступку покренутом
ради утврђивања осталих покретних културних добара, у другом степену рјешава
Министарство просвјете и културе Републике Српске (у даљем тексту:
Министарство).»

Члан 17.

Члан 49. брише се, а остали чланови се помјерају.

Члан 18.

У члану 54. у ставу 1. послије ријечи: «Завод» додаје се запета и ријечи:
«Архив Републике Српске».

У истом члану став 3. мијења се и гласи:
«Министар просвјете и културе (у даљем тексту: министар) доноси Правилник

о изгледу, садржини и начину стављања ознака на културна добра, по њиховим
врстама.»

Члан 19.

Члан 55. мијења се и гласи:

«Завод води централни регистар заштићених непокретних културних добара,
а централне регистре заштићених покретних добара води Архив Републике Српске
и централне музејске установе.



Завод, Архив Републике Српске и централне музејске установе дужне су да у
року од 30 дана од дана доношења Правилника о садржају и начину вођења
регистра и централног регистра културних добара, формирају централне регистре.»

Члан 20.

Члан 56. мијења се и гласи:

«Министар доноси Правилник о садржају и начину вођења регистра и
централног регистра културних добара.»

Члан 21.

У члану 58. став 1. мијења се и гласи:

«Министар доноси Правилник о садржају и начину вођења евиденције
добара која уживају претходну заштиту, по њиховим врстама.»

У истом члану у ставу 2. послије ријечи: «доставља» додају се ријечи:
«Архив Републике Српске и».

Члан 22.

Назив Главе «VI –Дјелатност заштите културних добара и установе заштите»
мијења се и гласи: «Дјелатност заштите културних добара, институције и установе
заштите».

Члан 23.

У члану 61. у ставу 2. ријечи: «директор Завода» замјењују се ријечју:
«министар».

У истом члану, послије става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
«Стручни испит полаже се у централним институцијама заштите и централним
установама заштите, зависно од врсте послова на којима запослени ради.»

Члан 24.

Члан 62. брише се, а преостали чланови се помјерају.

Члан 25.

Послије члана 63. назив одјељка: «2. Установе заштите» мијења се и гласи:
«2. Институције и установе заштите».



Члан 26.

Члан 64. мијења се и гласи:

«Завод и Архив Републике Српске оснивани су као управне организације у
складу са Законом о министарствима (’Службени гласник Републике Српске’, бр.
70/02, 33/04 118/05 и 33/06), а музеји, кинотека и библиотеке у складу са Законом о
систему јавних служби (’Службени гласник Републике Српске’, број 68/07).

Завод и Архив Републике Српске имају функцију централних институција
заштите, а Музеј Републике Српске, Музеј савремене умјетности Републике
Српске, Јавна установа Кинотека Републике Српске и Народна и универзитетска
библиотека Републике Српске, функцију централних установа заштите.»

Члан 27.

Члан 65. мијења се и гласи:

«Завод врши дјелатност заштите споменика културе, просторних културно-
историјских цјелина, археолошких налазишта и знаменитих мјеста.

Музеј Републике Српске и Музеј савремене умјетности Републике Српске и
други музеји које за поједина подручја и према врстама одреде те централне
установе врше дјелатност заштите умјетничких дјела и историјских предмета.

Архив Републике Српске врши дјелатност заштите архивске грађе и
регистратурског материјала.

Јавна установа Кинотека Републике Српске врши дјелатност заштите филмске
архивске грађе.

Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, матичне и друге
библиотеке које одреди Народна и универзитетска библиотека Републике Српске
врше дјелатност заштите старе и ријетке књиге.

Завод, Архив Републике Српске и установе заштите из овог члана имају
право активне легитимације у погледу остваривања мјера заштите и коришћења
културних добара и покретања кривичног и прекршајног поступка.»

Члан 28.

У члану 66. послије ријечи: «одобрењу» додају се ријечи: «централних
институција заштите и».

Члан 29.

У члану 67. ријечи: «и његова подручна јединица» бришу се.

Члан 30.

У члану 68. послије ријечи: «као» додају се ријечи: «централне институције
заштите и».



Члан 31.

У члану 69. став 1. мијења се и гласи:

«Архив Републике Српске, централне установе заштите и друге установе
заштите које врше дјелатност заштите покретних културних добара дужне су да
обезбиједе стални надзор над добрима које чувају.»

У истом члану у ставу 2. ријечи: «установе из претходног става» замјењују
се ријечима: «Архив Републике Српске, централне установе заштите и друге
установе заштите».

Члан 32.

У члану 71. послије ријечи: «добара» и запете додају се ријечи: «Архив
Републике Српске и», а послије ријечи: «установе» додају се ријечи: «заштите».

Члан 33.

У члану 80. у ставу 1. и осталом тексту Закона послије ријечи: «Завод» брише
се запета и ријечи: «односно подручну јединицу Завода» у одговарајућем падежу.

У истом члану у ст. 1. и 3. ријечи: «која је донијела» замјењују се ријечима:
«који је донио».

У истом члану у ставу 2. и осталом тексту Закона брише се запета и ријечи:
«односно подручна јединица».

Члан 34.

У члану 82. послије ријечи: «Завод» ријечи: «или подручну јединицу Завода»
бришу се.

Члан 35.

У члану 87. став 1. мијења се и гласи:
«Ископавање и истраживање археолошког налазишта обавља установа

заштите или правно и физичко лице ако испуњавају посебне услове и имају
одобрење надлежне институције и установе из области заштите.»

У истом члану у ставу 3. ријечи: «научној установи или установи заштите»
замјењују се ријечима: «установи заштите или правном и физичком лицу».

Члан 36.

Члан 90. мијења се и гласи:

«Установа заштите или правно и физичко лице које врше археолошка
ископавања и истраживања, воде дневник радова и другу документацију о тим
радовима.



Министар доноси Правилник о обрасцима, садржају и начину вођења
документације из става 1. овог члана.»

Члан 37.

У члану 91. став 1. мијења се и гласи:
«Установа заштите или правно и физичко лице који су вршили ископавања и

истраживања дужни су да у року од три мјесеца након завршетка радова доставе
Заводу извјештај о извршеном ископавању, односно истраживању.»

Члан 38.

Члан 92. мијења се и гласи:
«Установа заштите или правно и физичко лице који су обавили археолошка

истраживања могу ради научне обраде да задрже покретне археолошке налазе
најдуже годину дана, ако са установом заштите којој су ти налази повјерени на
чување није другачије уговорено.

По завршетку археолошког ископавања или истраживања, установа заштите
или правно и физичко лице који су обавили ове радове дужни су да у року од
годину дана предају Заводу документацију коју су водили на прописаним
обрасцима.»

Члан 39.

У члану 94. у ставу 1. послије ријечи: «има» додају се ријечи: «Архив
Републике Српске и».

Члан 40.

У члану 95. у ст. 1. и 2. послије ријечи: «Установе заштите» додају се ријечи:
«и Архив Републике Српске».

Члан 41.

У члану 98. у ставу 2. и осталом тексту Закона ријечи: «Министарство
образовања, науке и културе» замјењују се ријечима: «Министарство».

Члан 42.

У члану 106. у ставу 1. ријечи: «Новчаном казном од 1.500 до 10.000 динара
казниће се за прекршај установа заштите, ако:» замјењују се ријечима: «Новчаном
казном од 1.500 до 15.000 КМ казниће се за прекршај Архив Републике Српске и
установа заштите, ако:».

У истом члану у ставу 1. тачка 6. мијења се и гласи:
«не води регистар културних добара за који је надлежна (члан 54. став 1)».
У истом члану став 2. мијења се и гласи:



«За прекршај из става 1. овог члана  казниће се новчаном казном од 500 до
3.000 КМ  и одговорно лице у Архиву Републике Српске и установи заштите.»

Члан 43.

У члану 107. у ставу 1. ријечи: «Новчаном казном од 2.000 до 10.000 динара
казниће се за прекршај установа заштите, научна и друга установа, предузеће и
друго правно лице, ако:» замјењују се ријечима: «Новчаном казном од 2.000 до
15.000 КМ казниће се за прекршај Архив Републике Српске, установа заштите,
научна и друга установа, предузеће и друго правно лице, ако:»

У истом члану став 2. мијења се и гласи:
«За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 500 до

3.000 КМ и одговорно лице у Архиву Републике Српске, установи заштите, научној
и другој установи, предузећу и другом правном лицу, ако:».

У ставу 3. број и ријеч: «1.000 динара» замјењују се бројем и словима: «1.500
КМ».

Члан 44.

У члану 108. у ставу 1. број и ријеч: «300 динара» замјењују се бројем и
словима: «500 КМ», а број и ријеч: «1.000 динара» замјењује се бројем и словима:
«3.000 КМ».

У истом члану тачка 8. мијења се и гласи:
«не води регистар и централни регистар заштићених покретних и непокретних

културних добара за које је надлежан (члан 54. став 1. и члан 55. став 1)».

Члан 45.

У члану 109. ријечи: «казном затвора до 30 дана или» бришу се, а број и ријеч:
«1.000 динара» замјењују се бројем и словима: «1.500 КМ».

Члан 46.

У члану 110. послије ријечи: «Постојеће установе заштите» додају се ријечи:
«и Архив Републике Српске».

Члан 47.

Члан 112. мијења се и гласи:
«Завод, Архив Републике Српске и установе заштите дужни су да у оквиру

своје надлежности евидентирају добра која уживају претходну заштиту, у року од
годину дана од дана ступања на снагу овог закона.

Институције и установе из става 1. овог члана дужни су да у року од двије
године од дана евидентирања добара утврде да ли имају својства културних добара
и да у том року предложе њихово утврђивање за културна добра.»



Члан 48.

Члан 116. мијења се и гласи:

«Министар ће у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона
донијети:

1. Правилник о  изгледу, садржају и начину стављања ознака на културна
добра (члан 54. овог закона),

2. Правилник о садржају и начину вођења регистра и централног регистра
културних добара (члан 56. овог закона),

3. Правилник о садржају и начину вођења евиденција добара која уживају
претходну заштиту (члан 58. овог закона) и

4. Правилник о обрасцима, садржају и начину вођења документације о
археолошким ископавањима и истраживањима (члан 90. овог закона).

До доношења прописа из става 1. овог члана примјењиваће се важећи
прописи, ако нису у супротности са овим законом.»

Члан 49.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном
гласнику Републике Српске».

Број: 01-1606/08 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 15. октобар 2008. године НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

Мр Игор Радојичић


