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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75  ставови 1  и 2  од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на
културното наследство,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015
година.

Бр. 08-4009/1 Претседател
27 август 2015 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА
КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Член 1
Во Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република

Македонија“ број 20/2004, 71/2004, 115/2007, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14,
44/14, 199/14 и 104/15), во членот 11  по точката 35 се додаваат  пет  нови точки 36, 37, 38, 39 и
40, кои гласат:

„36. „Превентивна заштита“ е постапка и метод на директна интервенција на културно
наследство од привремен карактер, што се презема заради спречување на различни
негативни влијанија врз заштитена градба, дел од градба или движен предмет, односно
нивна привремена заштита до создавање на услови за преземање на други неопходни
мерки на непосредна заштита.

37. „Анастилоза“ е враќање на оригиналните делови на заштитена градба на местото на кое
биле и со истата функција што ја имале претходно.

38. „Санација“ е постапка и метод на директна интервенција на заштитена градба со која
се  врши  делумна  замена  или  зајакнување  на  конструктивните  елементи  на
заштитената градба, без да се измени надворешниот изглед на градбата и без да се влијае на
безбедноста на соседните објекти.

39. „Интерполација“ е постапка и метод на поставување на нова градба во стар амбиент во
споменичка целина.

40. „Адаптација“ е менување на внатрешноста на заштитена градба заради враќање,
промена или активирање на одредена функција на градбата во целина или нејзин дел, без
менување на конструктивните елементи на градбата и без да се нарушат уметничките и
другите слични вредности или содржини на градбата.“
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Член 2
Во членот 56 став (4) зборовите: „во смисла на ставовите (2) точки 3 и 4 и (3) од овој

член“ се заменуваат со зборовите: „се смета лице кое има научно или изборно стручно
звање од областа на археологијата, во случај кога носител на дозволата е правно лице од
ставот (2) точки 1 и 2 на овој член, а во случај кога носител на дозволата е правно,
односно физичко лице од ставот (2) точки 3 и 4 на овој член“ за стручен раководител“.

Член 3
Во членот 58 став (1) во точката 5 точката   на крајот на реченицата се заменува со

сврзникот „и“.
По точката 5 се додава нова точка 6, која гласи:
„6. Договор со надлежната јавна установа за заштита на чие подрачје се вршат

археолошките истражувања, со кој се регулира учеството на установата при преземање на
мерки на превентивна заштита, за движните или недвижните наоди.“

Член 4
Во членот 59 став (1) во точката 4 бројот „(7)“ се заменува со бројот „(9)“, а точката и

запирката на крајот од реченицата се заменуваат со запирка и се додаваат зборовите:
„односно да организира спроведување на мерки на превентивна заштита од член 59-а од
овој закон;“.

Член 5
По  членот 59 се додаваат нов наслов и нов член 59-а, кои гласат:

Мерки на превентивна заштита на културно
наследство

“Член 59-а
(1) Мерки на превентивна заштита за кои претходно не е потребно да се направат

конзерваторски истражувања од членот 82 од овој закон и да се изработи конзерваторски
проект од членот 85 од овој закон, се:

- опшивање, фиксирање и покривање на подни мозаици и декоративни подови на
отворено со соодветни материјали или нивно техничко обезбедување на друг начин,

- засолнување и обезбедување на камената пластика,
- времено потпирање на ѕидови, лакови и сводови и нивно статичко обезбедување,
- опшивање, фиксирање и други превентивни зафати на фрески и слична ѕидна

декорација,
- времено поставување на облоги, односно покривање на ѕидови, портали, декоративна

пластика, фрески и други делови на градбата,
- покривање на отвори или нивно обезбедување на друг начин,
- лепење на керамички или стаклен предмет со лепак која е реверзибилен и
- чистење  на  лоша  патина  по  механички  пат  со  што  ќе  се  запре  процесот  на

уништување или корозивност.
(2) Мерките на превентивната заштита од ставот (1) на овој член според видот на

наодите ги спроведува надлежната јавна установа за заштита на чие подрачје се вршат
археолошките истражувања, при вршење на археолошки истражувања.

(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, доколку мерките на превентивната заштита
се итни и неодложни, а не постои можност истите во разумен временски рок да ги изврши
надлежната јавна установа од ставот (2) на овој член, преземањето на мерките го
организира стручниот раководител на археолошките истражувања, во случај кога кај
стручните лица кои учествуваат во истражувањето нема лице со статус на овластен
конзерватор.
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(4) За преземените мерки на превентивна заштита од ставот (1) на овој член надлежната
јавна  установа  од  ставот (2)  на  овој  член,  односно  стручниот  раководител  на
археолошките истражувања составува записник и извештај кои заедно со документацијата во
рок од седум дена од денот на преземањето на мерките се доставува до  Управата, а во
случајот од ставот (3) на овој член и до надлежната јавна установа за заштита.“

Член 6
Во членот 74 став (1) по зборовите: „изградба на објект“ се додаваат зборовите: „или за

преземање на мерки на непосредна заштита“, а по зборовите: „заштитеното добро“ се
додаваат зборовите: „односно заштитеното подрачје“.

Ставот (2) се менува и гласи:
„(2) Со заштитно-конзерваторските услови од ставот (1) на овој член се определуваат

дејствијата на посегање во интегритетот на заштитеното добро односно заштитеното
подрачје кои смеат, односно не смееат да се преземат, а со нив може да се определи и:

1. Изведување на заштитни археолошки ископувања и истражувања;
2. Извршување на конзерваторски истражувања;
3. Изготвување на посебни студии и
4. Преземање на други мерки на заштита.
Во ставот (4) по втората реченица се додава нова реченица, која гласи:
„Во прилог на решението се издава и графички приказ на заштитеното добро односно

заштитеното подрачје на кое се изведуваат работите на непосредна заштита.“

Член 7
По членот 75-а се додаваат нов наслов и нов член 75-б, кои гласат:

Конзерваторско мислење

“Член 75-б
(1) Преземањето на мерки на непосредна заштита на градба во состав на контактна зона на

заштитено добро, која нема статус на поединечно заштитено добро се врши врз основа на
конзерваторско  мислење  издадено  од  надлежната  јавна  установа  за  заштита  на
недвижно културно наследство.

(2) Мислењето од ставот (1) на овој член може да се издаде, ако кон барањето за негово
издавање се достави основен проект.

(3) Мислењето од ставот (1) на овој член се издава во рок од 15 дена од денот на
поднесување на барањето за негово издавање.

(4) Во случаите од ставот (1) на овој член не се применуваат одредбите членовите 85, 87 и
91 од овој закон.

(5) Формата и содржината на образецот на конзерваторското мислење од ставот (1) на овој
член  и формата и содржината на образецот на барањето од ставот (3) на овој член ги
пропишува министерот за култура.

Член 8
Во член 82 по ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:
„(7) По исклучок од ставот (1) на овој член, конзерваторски истражувања не се вршат при

спроведување на мерки на превентивна заштита во случаите утврдени во членот 59-а став (1)
од овој закон.“

Ставот (7) станува став (8).
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Член 9
Во членот 85 став (1) по првата реченица се додава нова реченица, која гласи:

„Конзерваторските проекти за кои е потребно одобрение согласно со прописите за
градење во својот назив го содржат и називот на проектот според намената и нивото на
проектот согласно со прописите за градење.

Во ставот (2) по зборот „одобрение“ се додаваат зборовите: „согласно со прописите“.
Ставот (6) се менува и гласи:
„(6) Конзерваторски проекти изработуваат јавни установи за заштита на културно

наследство и друго правно лице, доколку имаат вработено или ангажирано најмалку едно лице
со соодветна специјалност кое има статус на научен работник или статус на стручен работник
со изборно стручно звање во дејност за заштита на културното наследство или кое има
конзерваторска лиценца.“

По ставот (6) се додаваат два  нови става (7) и (8), кои гласат:
„(7) Со изработката на конзерваторскиот проект од ставот (6) на овој член раководи

лицето со соодветна специјалност кое има статус на научен работник или статус на
стручен работник со изборно стручно звање во дејност за заштита на културното
наследство или кое има конзерваторска лиценца.

(8) По исклучок од ставот (1) на овој член, конзерваторски проекти не се изработуваат при
спроведување на мерки на превентивна заштита во случаите утврдени во членот 59-а од овој
закон.“

Ставот (7) станува став (9).

Член 10
Во членот 87 став (2) точките 3 и 4 се бришат.
Во точката 5 која станува точка 3   по зборовите: „непосредна заштита“ се додаваат

зборовите: „во случај кога работите на непосредна заштита ги изведува надлежната јавна
установа за заштита“.

Во ставот (7)   по зборовите: „потребно одобрение“ се додаваат зборовите: „според
прописите“.

Ставот (8) се менува и гласи:
„(8) Конзерваторско одобрение од ставот (7) на овој член, се издава за мерките на

непосредна заштита кои се однесуваат на целосна или делумна реконструкција, санација,
дислокација или адаптација на заштитена градба, како и интерполација согласно со
прописите за заштита на културното наследство, односно работите на изградба, надградба,
доградба,  пренамена,  адаптација,  адаптација  со  пренамена,  реконструкција  и
реконструкција со пренамена согласно со прописите за градење.“

По ставот (8)  се додаваат два нови става (9) и (10), кои гласат:
„(9) За мерките на непосредна заштита кои не се опфатени со ставот (8) на овој член се

издава само конзерваторско одобрение.
(10) Ако за работите предвидени со конзерваторскиот проект, е потребно издавање на

соодветно  одобрение  согласно  со  прописите  за  градење,  Управата  е  должна  во
конзерваторското  одобрение  да  и  укаже  на  странката  за  потребата  да  обезбеди  и
одобрение согласно со прописите за градење.“

Ставот (9) станува став (11).

Член 11
Во членот 88 став (2) втората реченица се брише.
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Член 12
Во членот 89 став (5) по првата реченица се додава нова реченица, која гласи:

„Висината на трошоците се утврдува врз основа на видот и обемот на мерките на
непосредна заштита   на кои се врши конзерваторски надзор, просторната одалеченост на
заштитеното добро над кое се врши конзерваторски надзор од седиштето на јавната
установа за заштита и рокот за вршење на надзорот.

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:
„(6) Висината на трошоците потребни за вршење на конзерваторскиот надзор се

утврдува со тарифник кој го донесува министерот за култура.
Ставот (6) станува став (7).

Член 13
Во членот 90 став (1) во точката 1 по зборовите: „конзерваторско одобрение“ се

додаваат зборовите: „конзерваторско мислење,“.

Член 14
Членот 171-б  се брише.

Член 15
Во членот 172 став (1) зборовите: „3.000 до“ се бришат. По
точката 1 се додава нова точка 2, која гласи:
„2. Презема мерки на превентивна заштита спротивно на овој закон (член 59-а).“
По точката 2 која станува точка 3 се додава нова точка 4 која гласи:
„4. Изведува работи на непосредна заштита без конзерваторското мислење од надлежна

јавна установа за заштита (член 75-а став (1)).“
Точките 3, 4 и 5  стануваат точки 5, 6 и 7.
По точката 6 која станува точка 8 се додава нова точка 9, која гласи:
„9. Неовластено лице изработи конзерваторски проект (член 85 став (5)).“
Точките 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 стануваат точки 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19 и 20.
Ставот (2) се менува и гласи:
„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за

прекршоците од ставот (1) на овој член, на одговорното лице во правното лице.“
Ставот (3) се менува и гласи:
„(3) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за

прекршокот од ставот (1) точки 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 од овој закон
и на трговецот поединец.”

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за трговецот поединец ќе му се изрече за

прекршоците од ставот (1) точки 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 на овој
член на одговорното лице во трговецот поединец.“

Во ставот (4) кој станува став (5) зборовите: „до 500“ се заменуваат со зборовите: „ до
600“, а броевите „2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17“ се заменуваат со
броевите „3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20“.

Во ставот (5) кој станува став (6) броевите „2, 5, 9, 10, 11, 12 и 13“ се заменуваат со
броевите „3, 7, 12, 13, 14, 15 и 16“.

Во ставот (6) кој станува став (7) броевите „2, 5, 9, 10, 11, 12 и 13“ се заменуваат со
броевите „3, 7, 12, 13, 14, 15 и 16 “.

Во ставот (7) кој станува став (8) броевите „1, 3, 4, 6, 7, 8, 14 и 15“ се заменуваат со
броевите „1, 5, 6, 8, 10, 11, 17 и 18“.
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Член 16
Во членот 172-а   став (1) бројот „3.000“ се заменува со бројот „2.000“, а зборовите:

„одговорното лице, односно“ се бришат.

Член 17
Во членот 173 став (1) зборовите: „од 2.000 до 2.500“ се заменуваат со зборовите: „од

1.500“, а по зборот правното лице се додаваат зборовите: „односно трговецот поединец“.
Ставот (2) се менува и гласи:
,,(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице, односно трговецот

поединец, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во
правното лице, односно на одговорното лице во трговецот поединец.“

Ставот (3) се брише.
Во ставот (4) кој станува став (3) зборовите: „500 до 700“ се заменуваат со зборовите: „150

до 225“.
Ставовите (5), (6) и (7) стануваат ставови (4), (5) и (6).
Ставот (8) станува став (7).

Член 18
Во членот 173-а став (1) зборовите: „од 500 до 700“ се заменуваат со зборовите: „200 до

300“.
Ставот (3) се брише.

Член 19
Во членот 173-б ставо (1) зборовите: „до 6.000“ се бришат. Во
ставот (3) зборовите: „до 6.000“ се бришат.

Член 20
Во членот 174  став (2) се менува и гласи:
„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за

прекршоците од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице.“
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за трговецот поединец ќе му се изрече за

прекршоците од ставот (1) точки 8, 9, 10, 11 и 18 на овој член на одговорното лице во
трговецот поединец.“

Во ставот (4) кој станува став (5) зборовите: „од 500“ се заменуваат со зборовите: „од 70
до 100“.

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7).

Член 21
Во  членот 174-б  ставо (7)  по  зборот „орган“  се  додаваат  зборовите: „ја  води

прекршочната постапка согласно со Законот за прекршоците и“.
Ставот (10) се менува и гласи:
„(10) Против одлуката за прекршок што ја донела прекршочната комисија може да се

поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на
инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.“

Член 22
Насловот на членот и членот 174-в се менуваат и гласат:
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Oдмерување на висината на глобата за правно лице и трговец поединец

“Член 174-в
Oдмерувањето на висината на глобата за правно лице, односно трговец поединец се врши

согласно со Законот за прекршоците.“

Член 23
Насловот на членот и членот 174-г се менуваат и гласат:

Постапка за издавање на прекршочен платен налог

“Член 174-г
(1) За прекршоците утврдени во членовите 172, 172-а, 173, 173-а, 173-б и 174 од овој

закон, инспекторот за културно наследство на сторителот на прекршокот ќе му издаде
прекршочен платен налог, согласно со Законот за прекршоците.

(2) Доколку сторителот го прими прекршочниот платен налог, истиот треба да го
потпише. Примањето на прекршочниот платен налог од сторителот на прекршокот се
забележува во записникот.

(3) Во записникот од ставот (2) на овој член се утврдува начинот на кој ќе се отстранат
штетните последици од прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од
сторениот прекршок.

(4) Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и прекршочниот
платен налог го потпишува одговорното лице или од него овластено лице.

(5) Инспекторот за културно наследство е должен да води евиденција за издадените
прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки.

(6) Во евиденцијата од ставот (5) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат
следниве  податоци  име  и  презиме,  односно  назив  на  сторителот  на  прекршокот,
живеалиште,  односно  престојувалиште,  седиште,  вид  на  прекршокот,  број  на
прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

(7) Личните податоци од ставот (6) на овој член се чуваат пет години од денот на
внесување во евиденцијата.

(8) Министерот за култура ги пропишува формата и содржината на прекршочниот
платен налог.“

Член 24
Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на

влегувањето во сила на овој закон.

Преодна одредба за конзерваторски одобренија

Член  25
Започнатите  постапки  за  добивање  на  конзерваторско  одобрение  до  денот  на

влегувањето во сила на овој закон ќе завршат согласно со одредбите од овој закон.

Влегување во сила

Член  26
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република

Македонија“, освен одредбата од членот 7 од овој закон која ќе започне да се применува од 1
јануари 2016 година.
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