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СЕЌАВАЊЕ НА 
Јован Ристов 

(1949 – 2018) 
 

 
 

На 7-ми декември 2018 година, на 69 годишна возраст почина еден од 
најистакнатите членови на Македонскиот национален комитет на Синиот штит, 
правник и протектолог, кој речиси целиот свој работен век го помина во 
правната заштита на културното наследство. Членовите на МНК Син штит, на 
МНК ИКОМ и на МНК ИКОМОС се простија од човекот кој со својата човечност 
и со својата стручност остави траен белег во македонското општество во 
времето во кое живееше.  

Јован Ристов е роден на 25 октомври 1949 година во с. Дреново, 
Кавадарци. Во 1972 година дипломира на Правниот факултет во Скопје и 
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веднаш се вработува како правен застапник на агрокомбинатот „Тиквеш“ од 
Кавадарци. Во 1975 година се вработува во Републичкиот завод за заштита на 
спомениците на културата во Скопје, најпрво како Секретар – правник (1975 – 
1976), потоа како раководител на Секторот за заеднички служби и на Бирото за 
евиденција, документација и информации (1976 – 1977). Во периодот од 1977 до 
1979 година работи како правен советник за заштита на спомениците на 
културата и природните реткости, а од 1979 до 1984 како референт за правна 
заштита на спомениците на културата. Во периодот од 1984 до 1987 година ги 
обавувал функциите в.д. помошник директор, потоа в.д. директор и в.д. 
технички директор на Републичкиот завод за заштита на спомениците на 
културата во Скопје. Од 1987 до 1988 работи како помошник на претседателот 
на Републичкиот комитет за култура и бил одговорен за заштита на 
спомениците на културата и природните реткости, архивската, библиотечната , 
кинотечната и музејската дејност и меморијалното одбележување на настани и 
личности. Во наредниот период (1988 – 1990) работи како помошник на 
претседателот на Републичкиот комитет за образование, култура и физичка 
култура, како одговорен за заштита на спомениците на културата, архивската, 
библиотечната, кинотечната и музејската дејност и меморијалното 
одбележување на настани и личности. Во 1990 година повторно се враќа во 
Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата во Скопје, овојпат 
како негов директор до 1999 година во два мандати, а во периодот од 1999 до 
2002 година е советник за правна заштита на културното наследство. Од 2002 
до 2004 година е вршител на должност директор на Републичкиот завод за 
заштита на спомениците на културата во два мандати. Јован Ристов е идеен 
творец и основач на Управата за заштита на културното наследство при 
Министерството за култура на Република Македонија, а исто така и нејзин прв 
директор во периодот од 2004 до 2006 година. Во периодот од 2006 до 
неговото пензионирање во 2014 година работи како советник за правна 
заштита на културното наследство во неговата матична институција, сега 
преименувана, Национален конзерваторски центар. 

За време на својот работен век Јован Ристов бил вклучен и мноштво 
сојузни органи и тела на поранешната СФР Југославија. Бил член на 
Комисијата на Сојузниот извршен совет за координација на примената на 
ратификуваните меѓународни конвенции за заштита на културното наследство 
(1978-1982 година); член на Одборот за природно и градителско наследство на 
Советот за човекова средина и просторно уредување на СФРЈ (1978-1982 
година); член на Правната секција при Сојузот на друштвата на конзерваторите 
на Југославија (1975-1990 година). Исто така, бил вклучен и во 
меѓурепубличките органи и тела во поранешната СФР Југославија: член на 
меѓурепубличкиот одбор за спречување на кражби, шверц и пренос на 
сопственост на културни добра (1977-1980 година); член на Координативниот 
одбор на републичките и покраинските заводи за заштита на природата и 
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спомениците на културата (1980-1987 година); раководител на Заедничката 
работна група на републичките заводи за заштита на спомениците на 
културата од СР Македонија и СР Босна и Херцеговина, за класификација, 
валоризација и категоризација на спомениците на културата (1980-1981).  

Од републичките органи во рамките на СФР Југославија учествувал 
како член на Секретаријатот на Секцијата за култура на Републичката 
конференција на ССРНМ, два мандати едноподруго (1978-1985 година); член на 
одборот за соработка со УНЕСКО при Републичката комисија за културни 
врски со странство (1979-1982 година); член на Претседателството на Советот за 
заштита и унапредување на човековата околина на СР Македонија (1982-1986 
година); член на Републичкиот комитет за култура (1986-1987 година); член на 
Комисијата за заштита на спомениците на културата на Републичката заедница 
на културата (1988-1991 година).  

По растурањето на Југославија, во Република Македонија учествувал во 
неколку органи и тела: Претставник на Републиката во Советот на Музејот на 
град Скопје (1994-1998); Член на Стручниот одбор за култура на Националната 
комисија за УНЕСКО (1995-1998); Претседател на Собранието на Македонскиот 
национален комитет на Синиот штит (2002-2005 година); Член на извршниот 
одбор на Македонскиот национален комитет на ИКОМОС, два мандати 
едноподруго (1998-2001 и 2002-2005 година); Член на Националната комисија 
за УНЕСКО на Република Македонија (2004-2008 година); Член на Извршниот 
одбор на МНК Син штит (2012-2018). 

Негова професионална насоченост беше споменичкото право и 
заштитата на културното наследство, а особено меѓународното и компаративно 
право. Почитуваниот колега Јован Ристов беше единствениот стручњак од 
таков ков во Република Македонија, кој го разработуваше и го толкуваше 
споменичкото законодавство со голема посветеност. Објави осум монографии, 
седум акти и прописи поврзани со заштитата на културното наследство и над 
триесет стручни и научни трудови, исто така поврзани со заштитата на 
културното наследство во Република Македонија. Познати се неговите трудови 
посветени на материјалните и нематеријалните, на движните и на недвижните 
културни добра. Во повеќедецениската соработка на планот на правната 
заштита на културните добра во Република Македонија имавме можност да ја 
согледаме неговата ангажираност на регулирањето на разните аспекти на 
споменичкото право во нашата земја. Познати се неговите трудови поврзани со 
споменичкото право, приопштени на одделни форуми на ИКОМ, во 
Museologica Macedonica, и на Синиот штит, објавени во електронското 
списание „е-ШТИТ“.  

Тој има приопштено цел еден корпус на трудови поврзани со правната 
заштита на културните добра. Од особено значење се „Изворите на 
споменичкото право во Македонија“ во пет тома. Во нив се третираат прашања 
од правната заштита на културните добра од најстари времиња до денес, каде 
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авторот Јован Ристов ги вложил и своето знаење и искуство. Тоа е период на 
оформување на споменичкото право на Република Македонија, за што дел од 
заслугата му припаѓа и на Јован Ристов. Потребно е да се нагласи дека во 
градењето на структурата  на трудовите, во селекцијата, групирањето, 
третманот, опфатот на содржините и слично, авторот имаше изградено 
посебна методологија во пристапот, што ги прави овие трудови многу значајни 
од научен аспект. Од особено значење, исто така, е и публикацијата „Приватно 
колекционирање на културни добра – правни аспекти“ во издание на МНК 
ИКОМ. Авторот Јован Ристов, многу минуциозно, многу студиозно го 
разработува приватното колекционирање во сите можни појавни форми, 
определувајќи ја законската рамка која денес постои, но и сугерирајќи, во 
иднина, што треба да содржи таа рамка. Голем е придонесот на Јован Ристов 
во функционирањето на органите и телата на МНК Син штит, чиј член беше од 
основањето во 2002 година, особено со своето учество во Извршниот одбор на 
МНК Син штит и во Редакцијата на електронското списание „е-Штит“. 

Со своите дела колегата Јован Ристов останува најзначајната личност 
од доменот на протектологијата на културните добра во нашата земја, кого ќе 
го спомнуваат сегашните и идните генерации кои ќе се занимаваат со правната 
заштита на тие добра. Му благодариме за се што направи на планот на 
правната заштита на културните добра во Република Македонија, како и во 
работата на Македонскиот национален комитет на Синиот штит. Со смртта на 
Јован Ристов, научната, заштитарската, херитолошката и пошироката јавност 
во Македонија, изгубија вреден и пожртвуван работник во областа на 
споменичкото право и заштитата на културното наследство воопшто, кој за 
време на својот животен век даде несебичен придонес кон афирмација на 
заштитата на македонските културни добра. 
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