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ПОВОДОМ НАЈНОВИЈЕ КЊИГЕ 

ВЛАДИМИРА БРГУJuАНА 

» ИЗВОРИ СПОМЕНИЧКОГ ПРАВА У ЈУГОСЛАВИЈИ" 

О 
КЊll3И Владщ.1I1ра Бргуљана » Изнори СПОМСIIII 

чког права у ЈугослаВltјll « објаВ I1О сам ПРllказ у 

својој КЊИЗII » ПУТСВIIМ:l заШТlIТС С lюмешпса 

културе« прошле. 200 1. " ОДИ II С. ИстовреМСII О. 11СТС ГOAI! 

НС, ОДРЖ:lНС су 11 две Il p oMoUllje Бргуљанове КЊltге: прва. 

22. фебруара у ОКВI'РУ обслсжавања ДМIa заШТI11'(~ CIIO

МСliИ ка културе. на којој су rOBopl1Jl1! МШlllћ МllШКQВllћ, 
директор JaBHOl' прсдузећа »Службени глаСШI« и изда
вач ове књиге 11 аутор. 11 друга] 9. :э.прила у АРХ I18У Вој 

водине у НОВОМ Саду. lIа којој су roворшm Павле СТalЮ

jCBllh, директор АРХ IШ:l, Милић М"ШКОНllћ, Ј анан Секу

лнћ 11 аутор. Зi11'О се нећу у овом 'IЛШIКУ З:lдржаПI 11:\ 
Прllказу КЊIIГС. већ на Бргуља1l0ВОМ развој lЮМ путу који 

је своју фlllШJIIlзаШlју КРУШlсао KIbIIГOM »ИЗВОрll споме

НlI ЧКОГ права у ЈуrocлаВ llј~I « . ОВО ЧШIИМ 113 више разло
I'а. ЧЛat-l3К је намењсн редовној ronllll1 tbOj пу6Л1lкашtjll 

» Наслеђе« Завода за заШ11ПУ спомеНlIка кутуре града 

Београда , завода Чllј~1 је једа в од flрВИХ сарадника, само 

l~еКОЛIIКО месеЦII по ДОtlOшењу решења о његовом 

OCIHfВaIbY, 6110 ВлаДIIМИР БРI'уља ll . ЊеroВ ПРВИ праВН~IЧ

КlI потез 6110 је враћањс ПОl'реШIIО фоРМУЛllсatIOГ , запра

во већ nOHeтol' Решења о ОСНllиању за вода , у коме је 611-
ла у њсгоиом IШЗ~fВУ юостаВЈЪеll а реч » града« (у Решењу 

је стајало Завод за заШПIТУ с помеНlIка културе Београ

да). Решењс јс враТIЮ тада Щlлеко стаРlфlМ сарадl llЩII 

ма правне службе СКУПШТlIIIС I'рада Београда, јер је већ 

као npaBHI1K са СТСЧСIНlМ I ICкуством могао дз УОЧ II ову 

грсшку, С 06Зll роМ да је 1 1ре доласка у 33вод за зашт~ггу 

споменика културе града Београда, радио управо 1-13 овој 
npaBtlOj матеРl1jl1 ПУIll1Х пет ГОДlIна (од 1954. до 196 1) У 
Секретаријату за заКОlюдавство 11 оргat Вlза Цllју Извр

ШIЮГ већа Народне СКУГIШТI111е HP Србије, ОДIЮСI IO Рс

пу6л и чког секретаРllјата за заКОllодавство 1,1 органюа-
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Ullј у. Иако је само Ilel lYНllx 11CT I'ОДlша радио у Заводу за 

заштиту спомеШlка КУЈГгурс l-рада Београда , Бргуљаl l је 

пуних четрдесет ГОДИIШ Ilаставио да сс бави праВIЮМ за

ШТИТQм C I'IQMeIНl Ka културе, I~e само у Србllјll , већ 11 у 
СВIIМ репу6ЛIIкама сада 6ивше ЈуrocлаВllје . Тако могу 

рећll , да сам 11 ја током ТlI X I IСКОЛIfКО година као НСТОРII

чар умеТlЮС1'11 прошао кроз његову школу, коју су тако

ђе , осим менс прошла н многа значајна н IIстакнуга име· 

Ila К011Зсрватора из Србијс и СВИХ 6ifВШIIХ репу6лнка Ју

I·ослшшје. 

Моја сарадња са Владll МИРОМ Бргуљаном ПО'lела је 

још ДalШС 1950. roДШlе , када смо бщш чланови аматерског 

друштва »Бранко Цнeтtroвић « чији су PYKOBOnlIOUII сек
uија бl1ла тада нсћ IK'1'aKtJyra УМС1'liИ чка имена: Милаtl 
БајшаlККИ и ДpaГYТ~IH ГОСТУWЮI, дl1 ригеН1'I1 хорске сек

Ullje, Соја JOBaHoHfih 11 Mllњa дСдllћ, реДllтеЈЫI аматерског 

позорнurrа »Бранко ЦветКОВl1ћ « ~I БрatЈКО Марковић. 

кореограф 11 првак балета Нарошюг позоришта. руково

Д~1Лац фОЛКЛОРllе секције. У таквом умстни чком окру· 

жењу IIстовремено смо студираЛII.ја на ФШlOзофском. а 

БРI'уља~IIШ Правном факултету. ПозавршеlНlМ СТУДllја

ма QТIIШЛII смо у rtРофССllOнаЈЩС 11 IIМ3Л l1 сноје посебне 

развојне " Iутеве. 

Развој lШ rlyr ВладИМilра Бргуљана током ових четрде

сет ГОДIIIШ IIMao Је своју стал ну узлаЛIУ Лlfнију, лшшју 

која ни мало случајно за1Ћа ра Kpyr са оном њсговом lIај 

~ЮВl1јом књигом. Кажем 1111 мало случај lЮ, јер после 60-
ранка ~1 рада у већ nOMc llyrllM уС1'3lювама, Бргуљаl1 '!а

ставља са радом у Рспу6ЛИ<ЈКОМ заводу за јавну управу. 

све до одласка у l'IС II З llју. Намерно сам l'IOменуо све три 

УСТ'dllOвс.јер су оне за ВЛ3дIIМ llра Бргуљана бlЏlе УЗЛе"Л lе 

I'IIICTe у ЊCI'QHOM КОНТШlу" ра.юм раду Ila праВlюј заШТII-

1'11 спомеНlIка културе у uелој 611 вшој Јуrocла8l1jt 1 . 



ПРИКАЗИ / ЈОВАН СЕКУЛИЂ 

Већ почетком раних педеСе111Х година БРГУЉall са сво+ 

јим paдOB~1Ma 11 рефераТlIма У'lествује lIа мање више СВIIМ , 

репуБЛl1ЧЮIМ 11 савеЗНlIМ caBeТOBaЊ~1Ma конзерватора. 
Њеroв запаже~ш рад у облаСТl 1 праВ~lе зашт~П"е спо+ 

меllllка културе УЧИНIIО је да Савез друwтава КОll3ерва+ 

тора Ј уroслаВ~lје, ВладllМИРУ БргуљаllУ, као IIНIIЩlј атору 

и једном од О"р['аШlзатора, повеР~1 обслсжавање 30. ['OJIIl+ 
ШЊllце заштитс СПОМСНlIка културе у Ј угославијll. Пово+ 

дом овог јубилеја, посебво I13дан,с пеРllOДlIЧllе публика* 

Щlје овог Савеза »3БОРIНlК заwтитс споменика културе« 

објавио је, поред реферата Владш.шра Бр['уљаlШ, 11OДllе + 

том на СII МПОЗllјуму посвећеном овом јубилеју, ~1 посе* 

бав r'IРШIOГ - юбор 11OеЗ~lје r ' l ршrремље~1 за реСllтал који 

је Ilзведен, Т<.lкође ПОВОДом OBor јубилеја, IШ Коларчевом 

унивеРЗllтету у Београду, Избор пое:Нlје пр~fПрем~1O је 

ВлаД~1МIlР Бргуљаl l који се бавио 11 гrоез~tjом . Његова прва 

песма »Очи « '1l1тatшје на СМОТРII омладИliСК~I Х Лllтсрар

ШIХ секцltја Београда, 1950. roДllllе, када је 11 ОТЈЮ'Iела 1-13* 
ша прва аматсрска сарадља. Избор се састојао од песама 

посвећеНll Х спомеНIIЧКОМ liаслеђу, почеи од И ве АIIДРИ* 

ћа , ДеСШlке МаКС~lмовић, ДушаlШ Матића, Милорада 

Па liИћа*Сурепа , ДушаlШ Костића , Васка Попе, Свете 

МаIlД~lћа , Мљще.ш Ломпара до 3ВОIIIIмира KOCТllha. 

Радећll у Републичком заводу за јавну управу, Бргу* 

љан већ 1967. ГОДИllе објављује своју прву књИl)' »СIIСТСМ 

заШТI1ТС СПОМСНlIка културс у СР Србиј l1 « , у I1здању Ре* 

пуБЩIЧКОГ завода за јавну управу 11 РепуБЛIIЧКОГ завода 
за заштиту спомеНlIка културе у Београду, 

На ИllllЦllјаТЈ1ВУ конзерватора Заиода за заШТIIТУ crlO+ 
меника културе града Београда формира се тих година, 

у оквиру СТ~lJIllе конфереllЦllје I'радова Ј уrocлаВ l1је, Сек* 

ција за заштиту граДЈ1теЈЬСке баWllше. Ова секција је, у 

сарадњи са Савезом друштава конзерватора Ј угослаВII * 

је , Ор l'аl lllзовала IIII З саветоваља која су била посвећСIШ 

за ШТlП~1 старих HCТOP~1JCKIIX градова It градских споме* 

ви<tКl I Х цеЛl1на ~1 амбl1јСН<lта. Захваљујућll раду ове Сек* 

ције почело се са I1IпеНЗllВlНlј им ОСШlвањем, поред већ 

nocтojeh l'I X ре ["[уБЛ I1ЧКI1Х 11 nокрајИНСКlIХ за80да за за llJ * 

титу CnOMeH~IKa културе 11 гpaдCK~I X завода у МI1QПIМ "а* 

шим гpaДOB~IMa у ЈУГОСЩ18ијl1. У OKBl1py своје IIЗдавач ке 
делаТНОСТI1, Стална конфереНЦl1ја градова Ј угослаВllје, 

IЮред lюсеБНI1 Х I1здања о CB I1 M саветоваЊl1 ма nосвећс* 

ним зашТl1ТИ l'раДllтсљске баштине, објављује 11 другу 
КЊI1ГУ ВлаШIМllра БРl'уља l lа 1968. l 'Oдlllle )~ClIcтeM заш

Тllтe споменltка културе у СФР ЈугослаВ~lј~I \(, Да је всћ 

тада Влад~1МИР Бргуљан, као стручњак у овој l-Јашој обла* 

CТ~I , I lредС'rављао jeДlIllCТВC liY ~1 I1ЗУЗСТI IУ Ј111 'III ОС1', r1OTBp* 
ђује се учешћсм РеnуБШI'IКОГ зrшода за зашТl1ТУ споме* 

ника културе Србl1је, РеllуБЛI1ЧКОГ заВОД<t за заштиту 

СПОМСlll1ка куm)'ре Хрватске и КоорщшаЩЮIЮI' одбора 

lюкрајlШСКНХ завода за заШТI1ТУ СIЮМСlшка културе 11 

Завода за заш1'ИТУ I"lрироде СФРЈ , у I1здавању трсће књlt* 

l-е ВЈЈаДI1М~lра Бргуљана, 1985. ГОДИIЈе »MCQY I·tapoJIНl I СИ* 

стем за ШТlIТС КУЛТУРIШХ и ПрИроШillХ добара«, Чl1је је 

штампање обављеllО у Загребу. 

КЊl1 l'а ВлаДllмира Бргуљаlta ) Извори Сlюменичког 

права у Ју['ославији« није само синтсза њеroВIIХ објав

љених радова у коюерваТОРСЮIМ гл<tсилима, правним 

'laСOlШСl1ма , ~1 три објавље.lе КЊlIl'е. она је резултат ~I 

љегови х IшјliОВI1jI1Х истраживаља ОПШ111 Х ["[равних аката 

у зборнltЦlIма [' Iрапнса, службеНIIМ гласилима и Архиву 

Мl1IlIIстарства за ~I1ЮС'l'ра не послове СР J Y I'OCJlaB~lj e, ко* 

јl1 пред(.'тављају I1зворе спомеШI'IКО I' права 11 издвајањс 
TI1X аката I1з праВШ1Х поредака југословенских земаља 

lIа ТCPI1'fOpltj~1 СР Ј угославије од 11О'lетака X.IV дО краја 
ХХ века. 

Терм~ш »}шука СГЮМСliИЧКОГ права« ПрВI1 је У IЮТре* 

био 1987. ГОДlll lе Владимир БРl'уља ll у свом саоr'lштењу 

)~YBOД у сnоменичко право«, ПОДllетом на СИМГЮЗLlјуму 

конзсрва1'ора Ј Уl'Oславије у Скопљу, у орга~шзаЩфl Са* 

веза друштава коtIЗсрватора Ј угосла ВI1је 11 Друштиа KOII* 
зерватора Македоније. 

ПР~lметlUl l1 сте да сам више пута употреб~ю речи »IШ* 

је случајllO«. И овога rlyтa рећи ћу то ~ICТO , јер развојни 
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ПОВОДОМ НАјНОВИЈЕ КЊИГЕ ВЛАДИМИРА БРГУЈоАНА .. ИЗВОРИ СПОМЕНИЧКОГ ПРАВА У ЈУГОСААВИЈИ « 

пут ВладllМl lра БРЕ)'ЈЬа I'la Bllje се огледао само у њеГОвом 

мукотрrнюм ВllшеroДllШњем раду 'Ia овој IЬеговој нај lЮ-

811ј ој КЊIIЗИ . БIUIИ су 1'0 IшралеЛlН 1 пугеВl1 кој ll су се СВ I I . 

мање- Вllше, сщшали у једа l l јеШНlствеll пут. И зато II l1је, 

кажем опет СЛУ'lај IЮ, да је као IН IСОКII CТPY'I I-ЫIK 11 прав
ШIК У 06лаСТI" за ШЂIТС нашег Щ:ТОРl lјСКО I ' 11 СЕ'1ОмеНl IЧКО I' 

I lаслеljа , б lЮ r lреДСЋlВ l lIlК Југославије у УНЕСКО-вом 

СпеuијаJlfЮМ КQMIIТC1'y влаДlIlIIl Х експерата за ПрИ l l рСМу 

Пројекта KOII BCHЦJ lje о мерама за забра llУ 11 спрсча вањс 

I lсдозвољеlЮГ увоза, извоза 11 ПРС l юса свој Иllе култур

EНl X добара 11 IШСТ,ШIНlК праВlIС заШТl lте граДlпељског 

l laслеljа на ПОСТДI IШЮМСКlIМ СТУДllј а ма АРХlпеКТОl lСКОГ 

фаКУЈrrета у Београду, од школскс 1979- 80. до 1994-95, 
ГОДИIIС. 

Знач ај 11 врсдност Ешј1l0ВI1је Кlы, гc ВлаДИМ I, ра 

Бргуљана ~> ИЗВОРII СПОмСНИ'IКОГ права у Ј УГОСЈIa В lјј IН< , 

без сумње, је у томе urro је то п рва КЊIII'а те врсте у I~a

шој правној ЛlпсраТУрl-1 , Ile само у садашњој Beh 11 у бив

шој Југославији . Зато сам сигура ll 11 ybepel-l да ће KOl-IЗер

B:1TOPII и заНОЩI за заштиту споменика културе. сада 113 
нових држа на бllнше ЈугослаВllј е, као 11 ми IП ове да Elаш

ње, своја досадаШIЬа Зltaњ.:1. о правној заШl1lТlI с rюмеm1 ка 

културе ПрОШllрl1ТИ и 060гaTIITII НОВII М саЗ~laњим а . Јер, 

за ра3Л1IКУ од досадаШ IЬе пранне заШТl lТС споме Е IНЮl кул

туре која је бl1ла реГУЛllса llа у постојећllМ гpa ~!aMa пра

ва, уставној , КРIIничној , меljУ IШРОДlюј 11 ДРУГI1 М rpallaMa, 
ВлаДIIМIlР Бргуљан се са својом lыјНОВllјом КЉIiГОМ »И з

ВОрl1 сгюме НIIЧКОГ права у ЈУ I'осла Енtjl l « представља као 

OCI-lИва 'l 11 УI'еМСЉlпељ спомеlНlЧКОI' I " рава К<Ю rюсебl-lе 

гра не права 11 наУ'lве ДI IС ЦlIПJIIlНе. 

Н llсам јеДI1НО С И I)'ра н 11 уверен да ће ова Iнфювија 

књига ВлаШ1 М I1ра Бргуљшш која садржи 11 сне друге за

КО l lе It остале у"утрашње l 'lроrшсе Itз облаСТl1 заШ1'lпе 

221 

спометlка културе, ОдlЮСIЮ КУЛТУрllllХ д06а ра као 11 ме
IjY llapoдlle KOI-l веlЩl1је ю ове l-Јаше облаСТlI , послужlt1'l1 11 
дати СВОЈ ЗllaчаЈ,НI дorlРIIIЮС у П Рllпремама 1I раду Ilа 

Доношењу 1I0ВOI' закона о заШТIIП' КУЛТУРIН1Х д06ара. 

Иако је Владш.шр БРI'УЈЫШ ~1 ШI ЧIЮ учеС1'ВQвао у при

п ремама за ДOlюшење ОСIЮНlЮГ закона о З <l 1Jl1'l1Т11 спо

меlП l К<I културе 1965, I'ОД ltll е, и Boj HoQa llcKoг заК01l<l Itз 

1974, l 'OД~IHe, ~Ie верујем да he 6111'11 консултова н у Прl l 

према"la It раду I'Ш доношењу IЮВОГ заКО IШ , као што сам 

увсрен да 1111 BIICOKO Сl'ручна правна служба За вода за 

заШТIIТУ споме lНl ка културе 11 IЬСroви СТРУЧl 1l1 еараДIllI 

UlI, полазеh .., од досаЩIШЊl l Х IIскустава Jlehe бllПI 
УКЉУЧСIIlI у рад на Прllп ре МI1 овог ново за КOIta. Понавља 

се 011:1 пракса када прин пут од ОСШIВШЬа завода за за
ШТI1ТУ спомеlшка културе у нашој РепуБЛlЩI1 конзерна

ТOpll Београда 11 Србије ШIСУ У'lествоваШI у току ПрllП ре

ма за доношеlЬС. данас још увек важећсг, Репу6ШIЧКОГ 

закона о КУЛТУРНIIМ n06pltMa 11 са ""IIM се УПОЗ I 'lаЩI на 

сам да" љеговог ДОllошења, заправо YCBajalba у Скуп

ШТИШI Ср6ије 1994. године, Kanil се ра ЗУМЉII ВО , Al l ше 1111-
је могло IНlшта УЧIll-lИТII . ПЛ<IIШIМ се да ће се то ПOl-lOВ I I -

1'11 1'1 ове 2002. I 'ОДШlе. 

Да не бих завршио тскст СУМОРНII М pe' II1MiI. морам да 
Кilжем да МII је l13узеТl 1O задовољство 11 јеДШI разлог ви

ше што овај ТСКСТ ПlIIнем за пуБЛl1каl1l1ју » Њэ.слеljе« За

вода за заштlIТУ СПQмеlн, ка културе града Београда када, 

ВлаДII М llР Бргуљан 11 ја обележавамо 40, r'ОДНШЊIIЦУ ра

да на З 1\ Ш1'I1Т II .taше l· спомеШI'IКОГ наслеђа. када је 1 1 С1'О

време lЮ 11 За вод за заШТllТУ СГlOмеН~l ка културе града 

БеOl'Ј)ада обележио своју Лla чај l lУ roдltШlblЩУ - четрдесет 

rOlIl lHa IIЗУЗетног рада It I-IЗ l!анреДШI Х резултата њеГОВll Х 

сарадШlка на зашТlПН , 06 IЮВII 11 презентацнј и дра l'оuене 

С lюменичке баШТI1НС нашег Ј'рада. 




