
 
Студијски програм: Специјалистичке академске студије “Пројектовање и наслеђе“ 
Назив предмета: Правна регулатива у наслеђу 
Наставник: Ракић Бранко 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 2 
Услов: нема услов 
Циљ предмета 
Циљ предмета је стицање основних знања о институционалним, процедуралним и материјалнoправним аспектима 
заштите културног (и природног) наслеђа на међународном (универзалном и регионалном, европском), 
упоредноправном и националном нивоу. Код изучавања домаћег права, студентима ће бити предочена и са њима 
разматрана могућа правна решења која треба да буду усвојена током предстојеће реформе права у области заштите 
културног и природног наслеђа. 
 
Исход предмета  
Очекује се да ће на крају курса студент имати продубљено знање у области правне заштите културног наслеђа, како на 
међународном тако и на домаћем и упоредноправном плану и како de lege lata тако и  de lege ferenda, са посебним 
нагласком на правној заштити материјалног и нематеријалног архитектонског наслеђа. 
 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
I -  Општи оквир изучавања правне заштите културног наслеђа  
1. Упознавање са основним правним појмовима 
2. Интегрални приступ заштити културне баштине 
3. Демократски приступ заштити културне баштине 
 
II - Постојећи и будући правни оквир заштите културног наслеђа у Србији 
1. Meђународно право и културно наслеђе 
2. Право ЕУ   
3. Домаће право 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава:  
Методе извођења наставе 
Предавања екс катедра са интерактивним приступом - уз  активно учешће студената у  дискусијама. Практична 
активност на писању правних норми (одредбе статута међународне организације, аневладне организације, 
конвенција, декларацја, закона и подзаконских аката) или решавању спорова из области заштите наслеђа. 
 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит 30 
практична настава  усмени испит  
колоквијум-и  ..........  
семинар-и 50   


