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В О В Е Д

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДАТ СО ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА 
ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со Законот за музеите („Службен весник на Република Македонија” бр. 66/04, 89/08, 116/10 и 
51/11), се уредуваат условите и начинот на работа на музеите, вршењето на дејноста на 
музеите, основањето, видовите на музеи, организацијата, координацијата, стручните звања, 
надзорот и други прашања што се од значење за вршење на дејноста на музеите во Република 
Македонија.
Законот за музеите е донесен на 15 септември 2004 година, а во меѓувреме трипати e менуван 
и дополнуван и тоа заради негово усогласување со други системски прописи: со Законот за 
прекршоците, во однос на висината на пропишаните глоби и со Законот за општата управна 
постапка.
Законот за музеите е нормативно  тесно поврзан со Законот за заштита на културното 
наследство. Со Законот за заштита на културното наследство, како матичен, односно системски 
пропис за дејностите за заштита и за користење на културното наследство, се регулирани 
прашањата кои се заеднички за повеќе сродни или различни видови културно наследство, а 
оттука и за музејските предмети како движно културно наследство.
Собрнието на Република Македонија на седницата одржана на 29 декември 2014 година го 
донесе Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на културното 
наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14), со кој меѓу другото се 
изврши изменување на одредбите кои се однесуваат на стекнувањето со стручни звања во 
областа на непосредната заштита, особено во однос на постапката и условите за избор и 
реизбор во изборните стручни звања.
Оттука, со цел да се изврши усогласување на овие одредби, потребно е да се изврши 
изменување на одредбите кои се однесуваат на постапката и условите за стекнување со 
стручните звања виш кустос и кустос советник.
Заради усогласување на Законот за  музеите со постојната мрежа на музејски установи, а која 
по донесувањето на Законот е проширена со нов музеј, се утврди дека е потребно да се 
направи и соодветна измена во Законот со која ќе се утврдат надлежните матични установи за 
заштита на движното културно наследство, според видот на предметите.
Имено, со Одлука на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 94/10), е формирана Националната установа „Археолошки музеј на 
Македонија“ - Скопје, со што Националната установа „Музеј на Македонија“ - Скопје престана 
да биде матична установа за археолошкото културно наследство. Од друга стана пак Музејот 
на современата уметност во Скопје располага со богата меѓународна и национална збирка на 
дела од  модерната современа ликовна  уметност поради што се утврди дека истиот треба да 
има статус на матичен музеј за дела од современата ликовна уметност.
Во Националната стратегија  за развој на културата за периодот 2013-2017 („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 15/13), е предвидено донесување на законска регулатива за стручна 
процена на оргиналноста, естетската и културната вредност на уметничките и на другите 
предмети.
Оттука, Владата на Република Македонија на шестата седница одржана на 7.07.2014 година 
донесе Заклучок со кој го задолжи Министерството за култура да започне со постапка за 
законско регулирање на стручната процена на оригиналноста, естетската и културната 
вредност на уметничките и на другите предмети.
Министерството за култура во изминатиот период направи анализа на законските решенија во 
Република Македонија и одржа повеќе состаноци на кои присуствуваа претставници од 
надлежните музеи, установи за заштита на културното наследство како и со претставници на 
реномирани уметнички галерии. Врз основа на доставените информации, Владата на 
Република Македонија на Четириесет и шесттата седница одржана на 8.1.2015 година донесе 
заклучок со кој го задолжи Министерството за култура со Законот за изменување и 
дополнување на Законот за музеите да се регулира постапката за давање на стручно мислење 
за процена на оригиналноста на уметничките дела и другите предмети.



II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА 

Законот се засновува на истите начела на кои се засновува Законот за музеите.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ВРЗ БУЏЕТОТ И 
ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Одредбите од Предлогот-законот не имплицираат финансиски последици врз Буџетот на 
Република Македонија и другите јавни финансиски средства.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА  СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ, НАЧИНОТ НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ 
СУБЈЕКТИ

За спроведувањето на Законот не е потребно обезбедување нови финансиски средства, ниту 
предложените измени од Законот повлекуваат материјални обврски за одделни субјекти надвор 
од средствата утврдени во Буџетот на Република Македонија.

V. ПРЕГЛЕД НА ЗАКОНИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ИЗМЕНАТ СО ДОНЕСУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ И 
ПРОПИСИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ДОНЕСАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

Од донесувањето на предложениот Закон не произлегува обврска за измена на други закони. 

За спроведување на предложените измени на Законот за музеите, потребно е да се донесат 
следните подзаконски акти:

- Акт со кој ќе се пропише начинот на кој се спроведува превентивната и трајната заштита 
на музејскиот материјал и музејските предмети од член 5 став (4) од овој Предлог – закон;

- Акт со кој ќе се пропише начинот на вршење на ревизија на музејските предмети од 
член 7 став (6) од овој Предлог – закон;

- Акт со кој ќе се пропише формата и содржина на образецот на барањето за добивање 
мислење за стручна процена на оригиналноста на уметничките и другите предмети од член 9 
став (9) од овој Предлог - закон; и 

- Акт со кој ќе се пропише соодветноста на видот на образованието и описот на 
стручните звања во областа на музејската дејност, програмата за полагање на стручниот испит 
и начинот на утврдување на бодовите за избор, односно реизбор во стручните звањаод член 16 
од овој Предлог – закон.



ПРЕДЛОГ - ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА  ЗАКОНОТ ЗА МУЗЕИТЕ

Член 1
Во Законот за музеите („Службен весник на Република Македонија” бр. 66/04, 89/08, 116/10 и 
51/11) во член 3 во ставот (2) зборот „собирање“ се заменува со зборот „прибавување“.

Член 2
Во член 15 став (1) во точката 1) зборот „собираат“ се заменува со зборот „прибавуваат“.

Член 3
Во членот 16 ставот (2) се менува и гласи:
„(2) За матични музеи според видот на музејските предмети се утврдуваат  Националната 
установа „Музеј на Македонија“ - Скопје, Националната установа „Музеј на современата 
уметност“ – Скопје, Националната установа „Археолошки музеј на Македонија“ – Скопје и 
Националната установа „Природнонаучен музеј на Македонија“ – Скопје.

Член 4
Во членот 18 пред зборот „Музеите“ се додава бројот „(1)“.
По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:
„(2) За музејскиот материјал и музејските предмети кои се прибавуваат преку купување, 
подароци, легати, завештанија, размена, отстапување и преземање, музејот мора да изврши 
претходна проверка на потеклото на музејскиот материјал и музејските предмети согласно 
Законот за заштита на културното наследство.
(3) Во случаите од ставот (2) на овој член, музејот мора да обезбеди и доказ за сопственоста на 
предметот, како и изјава заверена кај нотар дека предметот не потекнува од недозволени и 
неконтролирани ископувања, кражби, недозволен извоз и увоз или од други противправни 
дејствија.“

Член 5
Насловот на членот 19 и членот 19 се менуваат и гласат:

„Заштита на музејскиот материјал и музејските предмети 
Член 19

(1) Музеите се должни да спроведуваат превентивна и трајна заштита на музејскиот материјал 
и музејските предмети.
(2) Превентивната заштита опфаќа обезбедување на оптимални микроклиматски и светлосни 
услови за презентирање и чување на музејскиот материјал и музејските предмети, уништување 
на штетници,  заштита од делување на штетни материи и други превентивни постапки, како и 
контрола на пристап на вработените и посетителите до музејскиот материјал  и музејските 
предмети, безбедносни мерки за чување на музејскиот материјал и музејските предмети во 
изложбените простори и во депото на музејот, начинот на чување и ракување со музејскиот 
материјал и музејските предмети сместени во депото на музејот, како и при транспорт на 
музејскиот материјал и музејските предмети.
(3) Трајната заштита на музејскиот материјал и музејските предмети се спроведува со примена 
на конзерваторски мерки согласно Законот за заштита на културното наследство.
(4) Начинот на спроведување на превентивната и трајната заштита на музејскиот материјал и 
музејските предмети го пропишува министерот.“

Член 6
Во членот 20 ставот (5) се менува и гласи:
„(5) Стручната обработка на музејскиот материјал се врши во рок од две години од денот на 



неговото запишување во влезната книга до денот на негово евидентирање во инвентарната 
книга.“

Член 7
Во членот 21 ставот (3) се менува и гласи:
„(3) Ревизијата на музејските предмети се врши како редовна и вондредна ревизија.“
По ставот (3) се додадваат два нови става (4) и (5), кои гласат:
„(4) Редовна ревизија на музејските предмети се врши на секои пет години.
(5) Вонредна ревизија се врши кога:
- музејските предмети се преместуваат од еден во друг музеј и
- кустосот кој е одговорен за музејската збирка ќе се прераспореди на друго работно место, или 
кога ќе му престане работниот однос.“
Ставот (4),кој станува став (6), се менува и гласи:
„(6) Начинот на кој се врши ревизијата на музејските предмети го пропишува министерот.“

Член 8
По членот 22 се додаваат нов наслов и нов член 22-а кои гласат:

„Задолжителен примерок на книжни и ковани  пари
Член 22-а

(1) Заради заштита, чување и користење на книжните и кованите  пари како задолжителен 
примерок, Народната банка на Република Македонија доставува три идентични примероци од 
секоја нова книжна и кована пара на Националната установа –„Музеј на Македонија“-Скопје, 
пред нејзиното пуштање во оптек.
(2) Задолжителниот примерок се заштитува, чува и користи согласно Законот за заштита на 
културното наследство.“

Член 9
По членот 29 се додаваат нов наслов и нов член 29-а, кои гласат:

„Стручна процена на оригиналноста на уметничките и другите предмети
Член 29-а

(1) Стручна процена на оригиналноста на уметничките предмети на автори од Република 
Македонија, како и на археолошките, етнолошките, историските и техничките предмети и 
иконите (во натамошниот текст: уметничките и другите предмети), според предметот на работа 
вршат:
-  Националната установа „Музеј на современата уметност“ – Скопје или Националната 
установа „Национална галерија на Македонија“ – Скопје, за уметничките предмети;
- Националната установа „Музеј на Македонија“ – Скопје, за етнолошките, историските и 
техничките предмети и иконите и
- Националната установа „Археолошки музеј на Македонија“ - Скопје, за археолошките 
предмети.
(2) За вршење на стручната процена на оригиналноста на уметничките и другите предмети, 
директорот на националната установа од став (1) на овој член со решение основа комисија за 
стручна процена на оригиналноста на уметничките и другите предмети, која е составена од 
претседател и четири члена, меѓу кои кустос советник, конзерватор советник или стручно лице 
со најмалку 20 години работно искуство од областа или научно звање предметно за 
уметничките односно другите предмети кои се предмет на стручна процена. Согласност на 
решението за основање на комисија за стручна процена на оригиналноста на уметничките и 
другите предмети дава министерот за култура.
(3) Националната установа од ставот (1) на овој член издава мислење за стручна процена на 
оригиналноста на уметничките и другите предмети во рок од 30 дена од денот на 
доставувањето на барањето.
(4) Мислењето за стручна процена на оригиналноста на уметничките и другите предмети 
содржи податоци за делото, стилот, методот и техниката на изработка на делото, спроведено 
научно/лабораториско и друго испитување и елементи врз основа на кои се потврдува 
оригиналноста на уметничките и другите предмети.



(5) Доколку националната установа од ставот (1) на овој член се смета за ненадлежна за 
издавање на мислењето од став (4) на овој член, го  упатува барателот до надлежната 
установа за издавање на мислењето.
(6) За издавање на мислењето од ставот (4) на овој член, се доставува барање до 
националната установа од ставот (1) на овој член.
(7) За издавање на мислењето од ставот (4) на овој член се плаќа надоместок. Висината на 
надоместокот ја утврдува управниот одбор на националната установа од ставот (1) на овој член 
со општ акт. Висината на надоместокот се утврдува врз основа на следните критериуми: степен 
на претходна документираност на делото, застапеност во каталози, стручни и научни 
публикации, потреба од дополнителни анализи на стилот и техниката, потреба од 
дополнителни лабораториски испитувања, хемиски анализи и анализи на контекстот на 
предметот.
(8) Согласност на општиот акт од ставот (7) на овој член дава министерот.
(9) Формата и содржината на образецот на барањето од ставот (6) на овој член ги пропишува 
министерот.“

Член 10
Главата VII „НАЦИОНАЛЕН СОВЕТ ЗА МУЗЕИТЕ“, насловите на членовите и членовите 34, 35 
и 36 се бришат.

Член 11
Насловот на членот 39 и членот 39 се менуваат и гласат:

„Посебни услови за избор и реизбор во изборни стручни звања
Член 39

„(1) Во изборното стручно звање виш кустос може да биде избрано лице кое има: 
- најмалку пет години работно искуство како кустос  или најмалку три години работно 

искуство како кустос и завршено магистерски, односно докторски студии од соодветната област 
и

- положено стручен испит за виш кустос.
(2) Во изборното стручно звање кустос советник може да биде избрано лице кое има: 

- пет години работно искуство како виш кустос и 
- стручен придонес во работите од областа на музејската дејност кои можат да се изразат 

со најмалку 250 бодови согласно актот од член 42-а од овој закон. 
(3) Лицата од ставовите (1) и (2) на овој член се реизбираат на секои пет години.
(4) Во стручното звање виш кустос може да се реизбере лице кое дало стручен придонес во 
работите од областа на музејската дејност преку учество и реализација на проекти (авторство 
на постојана музејска поставка и на каталог, стручно истражување, прибирање и обработка на 
музејски материјал, археолошки истражувања) и објавување на стручни и научни трудови и 
публикации во областа, кој може да се изрази со најмалку 150 бодови согласно актот од член 
42-а од овој закон. 
(5) Во стручното звање кустос-советник може да се реизбере лице кое дало стручен придонес 
во работите од областа на музејската дејност преку учество и реализација на проекти 
(авторство на постојана музејска поставка и на каталог, стручно истражување, прибирање и 
обработка на музејски материјал, археолошки истражувања) и објавување на стручни и научни 
трудови и публикации во областа, кој може да се изрази со најмалку 250 бодови согласно актот 
од член 42-а од овој закон.  
 (6) По исклучок од став (3) на овој член, лицата од ставовите (1) и (2) на овој член кои имаат 
уште десет години до остварување на правото на пензија, не подлежат на реизбор.
(7) Стекнувањето на стручното звање е основ за унапредување на стручниот работник во 
повисоко работно место.“

Член 12
Пред членот 40 се додава нов наслов кој гласи: „Постапка за полагање стручен испит и 
постапка за избор“.



Член 13
Членот 40 се менува и гласи:
„(1) Изборот и реизборот во изборните стручни звања од член 39 од овој закон го врши 
министерот врз основа на предлог од рецензиона комисија. 
(2) Рецензионата комисија е составена од претседател и шест члена кои ги именува 
министерот со мандат од две години. За претседател и членови на рецензионата комисија 
може да се именуваат научни работници со звање доктор на науки од областа на музејската 
дејност или лица со стручно звање кустос советник. При именувањето на претседателот и 
членовите на рецензионата комисија се води сметка за начелото на соодветната и правична 
застапеност на припадниците на заедниците во Република Македонија.
(3) Рецензионата комисија:

- утврдува дали лицата ги исполнуваат условите за полагање стручен испит и за избор, 
односно реизбор во стручно звање утврдени со овој закон и со актот од член 42-а од овој закон;

- го оценува полагањето на стручниот испит од член 39 став (1) алинеја 2  од овој закон;
- го врши бодирањето од член 39 став (2) алинеја 2 и ставови  (4) и (5) од овој закон и
- доставува до министерот  предлог за избор/невршење избор, односно реизбор/ 

невршење реизбор во стручно звање.
(4) Рецензионата комисија, предлогот од став (3) алинеја 4 на овој член го доставува до 
министерот  во рок од 30 дена од денот на доставување на барањето за  избор, односно за 
реизбор во стручно звање.
(5) Предлогот од ставот (3) алинеја 4 на овој член содржи: биографски податоци за кандидатот, 
оцена за исполнетоста на условите за избор, односно реизбор во стручно завање, оценка за 
избор во стручно звање според резултатите од стручниот испит и оценка за избор, односно 
реизбор во стручно звање согласно со добиените бодови од актот од член 42-а од овој закон.
(6) Постапката за избор и реизбор во стручно звање трае најдолго два месеца.
(7) Министерот  во рок од 15 дена од денот на доставување на предлогот од рецензионата 
комисија донесува решение за избор/невршење избор, односно реизбор/невршење реизбор во 
стручно звање. 
(8) Против решението од став (7) на овој член може да се изјави жалба во рок од 15 дена до 
Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор 
степен. Жалбата не го одлага извршувањето.
(9) Административно-техничките работи за рецензионата комисија ги врши Министерството.“

Член 14
Насловот на членот 41 и членот 41 се менуваат и гласат:

„Поведување постапка за избор и реизбор во стручно звање
Член 41

(1) Постапка за избор во стручно звање се поведува по барање на заинтересираниот стручен 
работник. 
(2) Доколку стручниот работник не се избере во стручното звање поради неисполнување на 
условите за избор во стручното звање, има право во рок од шест месеци од денот на 
донесување на решението за не вршење избор во стручно звање да достави ново барање за 
избор во стручно звање.
(3) Постапката за реизбор во стручно звање ја поведува директорот на јавниот музеј, најдоцна 
во рок од три месеци пред истекот на рокот за реизбор. 
(4) Доколку стручниот работник не се реизбере во стручното звање поради неисполнување на 
условите за реизбор во стручното звање утврдени со овој закон, има право во рок од шест 
месеци на повторен реизбор, а продолжува со работа на истото работно место со истото 
стручно звање. 
(5) Доколку и по вторпат не биде реизбран, стручниот работник го губи претходно стекнатото 
стручно звање и во рок од 30 дена со решение на директорот се распоредува на друго работно 
место во пониско стручно звање од претходно стекнатото стручно звање. Стручниот работник, 
во рок од шест месеци од денот на распоредувањето на друго работно место во пониско 
стручно звање, има право да поднесе ново барање за избор во повисоко стручно звање од 



постојното, во постапка согласно овој закон. 
(6) Против решението од ставовите (4) и (5) на овој член, стручниот работник во рок од 15 дена 
од денот на добивањето на решението има право на приговор до управниот одбор на јавниот 
музеј. Управниот одбор одлучува по приговорот во рок од осум дена од денот на приемот на 
приговорот. 
(7) Против одлуката на управниот одбор во рок од 30 дена од денот на донесувањето на 
одлуката на управниот одбор, може да се изјави тужба до надлежен суд. Тужбата не го одлага 
извршувањето.“

Член 15
Членот 42 се менува и гласи: 
„Стручните работи во музејот ги вршат работници со неизборни стручни звања кои имаат 
соодветно средно образование за звањето препаратор, соодветно вишо обрзаование или 
стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС за звањето самостоен препаратор и соодветно 
високо образование односно стекнати 240 кредити според ЕКТС  за звањето кустос.“

Член 16
По членот 42 се додава нов член 42-а, кој гласи:

„Член 42-а
Министерот ги пропишува соодветноста на видот на образованието и описот на стручните 
звања во областа на музејската дејност, програмата за полагање на стручниот испит и начинот 
на утврдување на бодовите за избор, односно реизбор во стручните звања.“

Член 17
Во член 45-а став (1) по алинејата 1 се додаваат  три нови алинеи 2, 3 и 4, кои гласат:
„- не изврши претходна проверка на потеклото на музејскиот материјал и музејските предмети  
(член 18 став (2));
- не обезбеди доказ за сопственоста на музејскиот материјал и музејските предмети и не 
обезбеди изјава заверена кај нотар (член 18 став (3));
- не спроведува мерки на превентивна и трајна заштита за музејскиот материјал и музејските 
предмети (член 19);“.
По алинејата 2, која станува алинеја 5, се додава нова алинеја 6, која гласи:
„- не достави три идентични примероци од секоја нова книжна и кована пара (член 22-а став 
(1))“.
Во алинејата 5, која станува алинеја 9, по зборот „изработува“ се додаваат зборовите „и 
продава“, а точката на крајот на реченицата се заменува со точка и запирка. 
По алинејата 5, која станува алинеја 9, се додаваат три нови алинеи 10, 11 и 12 кои гласат: 
„- донесе решение за основање комисија за стручна процена на оригиналноста на уметничките 
и другите предмети, без согласност од министерот за култура (член 29-а став (2));
- не го издаде мислењето за стручна процена на оригиналноста на уметничките и другите 
предмети во утврдениот рок  (член 29-а став (3));
- не поведе постапка за реизбор во стручно звање во утврдениот рок (член 41 став (3)).“
Во ставот (3) зборовите „алинеја 5“ се заменуваат со зборовите „алинеја 9“.
Во ставот (4)  зборовите „алинеи 3, 4 и 5“ се заменуваат со зборовите  „алинеи 7, 8 и 9“.
Во ставот (5) зборовите „алинеја 5“ се заменуваат со зборовите „алинеја 9“.

Член 18
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој закон.

Член 19
(1) На лицата кои до денот на отпочнувањето на примената на одредбите од членовите 11, 12, 
13, 14, 15 и 16 од  овој закон се здобиле со стручно звање согласно Законот за музеите 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 66/04, 89/08, 116/10 и 51/11) здобиеното звање 
им се признава согласно овој закон.



(2) Постапките за здобивање на стручните звања започнати според прописите што важеле пред 
отпочнувањето на примената на  одредбите од членовите  11, 12, 13, 14, 15 и 16 од  овој закон, 
ќе се завршат според Законот за музеите („Службен весник на Република Македонија” бр. 
66/04, 89/08, 116/10 и 51/11).

Член 20
Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за задолжителниот 
примерок („Службен весник на Република Македонија” бр. 11/94, 92/08 и 47/11).

Член  21
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“, а одредбите од членовите 11, 12, 13, 14, 15 и 16 од овој закон ќе 
отпочнат да се применуваат од 1 јануари 2016 година.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ

Законот за музеите е донесен во 2004 година и со него се уредуваат прашањата поврзани со 
условите и начинот на вршењето на дејноста на музеите, основањето, видовите музеи, 
организацијата, координацијата, стручните звања, надзорот и други прашања што се од 
значење за вршењето на дејноста на музеите во Република Македонија.  Со донесувањето на 
овој закон материјата за музејското работење е усогласена со стандардите на европското 
законодавство, но почитувајќи ги карактеристиките и особеностите на Република Македонија во 
областа на музејската дејност.
Со членовите 1 и 2 од Предлог – законот зборот собирање се заменува со зборот прибавување, 
односно зборот собираат со зборот прибавуваат, со што е извршено усогласување со 
останатите одредби од Законот за музеите имајќи предвид дека во останатите одредби се 
употребува зборот прибавување.
Со Одлука на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 94/10), е формирана Националната установа „Археолошки музеј на Македонија“ - Скопје, со 
што Националната установа „Музеј на Македонија“ - Скопје престана да биде матична установа 
за археолошкото културно наследство. Од друга стана пак, Музејот на современата уметност во 
Скопје располага со богата меѓународна и национална збирка на дела од  модерната 
современа ликовна  уметност поради што се утврди дека истиот треба да има статус на 
матичен музеј за дела од современата ликовна уметност.
Оттука, заради усогласување на Законот со постојната мрежа на музејски установи, со членот 3 
од Предлог – законот се утврдуваат надлежните матични установи за заштита на движното 
културно наследство, според видот на предметите.
Со членот 18 од Законот за музеите е утврден начинот на кој музеите го прибавуваат 
музејскиот материјал и музејските предмети. Имајќи предвид дека со Законот е утврдено дека  
прибавувањето на музејскиот материјал и музејските предмети се врши и преку купување, 
подароци, легати, завештанија, размена, отстапување и преземање, со цел за зголемување на 
сигурноста при прибавувањето на музејскиот материјал и музејските предмети, со членот 4 од 
Предлог – законот се утврдува обврска музејот да изврши претходна проверка на потеклото на 
музејскиот материјал и музејските предмети и да обезбеди доказ за сопственоста на предметот 
и изјава заверена кај нотар дека предметот не потекнува од недозволени и неконтролирани 
ископувања, кражби, недозволен извоз и увоз или од други противправни дејствија.
Со членот 5 од Предлог - законот се пропишува нормативна основа за спроведување на мерки 
за превентивна и трајна заштита на музејскиот материјал и музејските предмети, а начинот на 
нивното спроведување го пропишува министерот за култура со подзаконски акт.
Со членот 6 од Предлог законот рокот за вршење на стручна обработка на музејкиот материјал 
се зголемува од една на две години.
Со членот 7 од Предлог – законот се пропишува нормативна основа за вршење на редовна и 
вонредна ревизија, а и се дава законски основ материјата за начинот на вршењето на 
ревизијата на музејските предмети да се регулира со подзаконски акт кој го донесува 
министерот за култура.
Со Законот за задолжителниот примерок („Службен весник на Република Македонија” бр. 11/94; 
92/08 и 47/11) се уредуваат условите и постапката за задолжително доставување на 
задолжителен примерок на организации определени со Законот, заради заштита, чување и 
користење. Со Законот за заштита на културното наследство е уредено дека задолжителниот 
примерок е exlege значајно културно наследство.
Поголемиот дел од одредбите од Законот за задолжителниот примерок престанаа да важат со 
донесувањето на Законот за издавачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 199/14).
Оттука, а со цел и за усогласување со одредбите од Законот за заштита на културното 
наследство, со членот 8 од Предлог – законот се додава нов член со кој се утврдува дека 



заради заштита, чување и користење на книжните и кованите пари како задолжителен 
примерок, Народната банка на Република Македонија доставува три идентични примероци од 
секоја нова книжна и кована пара на Националната установа –„Музеј на Македонија“-Скопје, 
пред нејзиното пуштање во оптек.
Во Националната стратегија  за развој на културата за периодот 2013-2017 („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 15/13), предвидено е донесување на законска регулатива за стручна 
процена на оригиналноста, естетската и културната вредност на уметничките и на другите 
предмети. Со цел за реализација на Националната стратегија Министерството за култура во 
изминатиот период одржа два состанока, на кои присуствуваа претставници од музеи и други 
установи за заштита на културно наследство, од уметнички (продажни) галерии, од Управата за 
заштита на културното наследство и од Министерството за култура, при што предмет на 
дискусија беа прашањата: кој и каков начин ќе ја врши процената на пазарната вредност на 
уметничките дела за потребите на заинтересирани лица и кој и во која постапка ќе издава 
сертификат за оригиналноста на уметничките дела. 
На состаноците е донесен заклучок дека не е потребно да се пропишува посебна лиценца за 
процена на пазарната вредност на уметничките дела, односно дека процената на делата како и 
до сега треба да се врши по методологија, постапка и од страна на овластени проценувачи 
утврдени со Законот за процена („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/10, 158/11, 
185/11 и 64/12) и по методологиите за утврдување на вредноста на подвижен имот и на 
авторски права и сродни права (членот 2 став (1) точка 1) и 9)).
Заради следење на продажбата на антиквитети, уметнички или други предмети на колекции во 
2010 година донесен е Правилник за содржината и начинот на водење нарегистарот за 
потеклото на движнотокултурно наследство што е предмет натрговија, начинот на вршење 
контроланад водењето на регистарот и обрасцитешто се употребуваат.
Со овој Правилник е пропишано дека секој трговец со уметнички предмети води регистар за 
потеклото на предметите. За  секоја сомнителна понуда за продажба на уметнички предмет 
трговецот ја известува Управата за заштита на културното наследство. За секој купен предмет, 
трговецот му издава на купувачот исправа за сопственоста на предметот. За секој набавен 
предмет кој е предмет на продажба, трговецот ја известува надлежната установа за заштита на 
културното наследство. Трговците се должни еднаш месечно да доставуваат извештаи за 
продадените предмети. Со издавањето на исправата за сопственост на предметот, трговецот ја 
потврдува оригиналноста на делата.
Во случај на сомнеж дека некое дело е оригинално, според постојните законски прописи, секој 
може да достави пријава до Министерството за внатрешни работи и до други надлежни органи.
Во моментов и без пропишана постапка, надлежните установи за заштита на културното 
наследство (музеи и заводи) издваат стручни мислења за оригиналноста на делата. 
Владата на Република Македонија, имајќи ги предвид анализите кои беа доставени од страна 
на Министерството за култура, донесе Заклучок со кој го задолжи Министерството за култура во 
Законот за изменување и дополнување на Законот за музеите да се регулира постапката за 
давање на стручно мислење за процена на оригиналноста на уметничките дела и другите 
предмети.
Оттука, со членот 9 од Предлог – законот е утврдена постапката за давање на мислење за 
стручна процена на оригиналноста на уметничките и другите предмети, надлежните установи за 
негово издавање, рокот за издавање на мислењето, содржината на мислењето. Со Предлог 
законот се дефинирани и  критериумите врз основа на кои Управниот одбор на установата ја 
утврдува висината на надоместокот за издавање на мислење за стручна процена на 
оригиналноста на уметничките и другите предмети. 
Со членот 10 од Предлог – законот се бришат одредбите 34, 35 и 36 од Законот за музеите со 
кои е уредено основањето на Национален совет за музеите и неговите надлежности. 
Имено, во досегашната примена на Законот, иако со законски основ, овој национален совет 
никогаш не беше формиран. Од друга страна пак, со Законот за  заштита на културното 
наследство е утврдено дека заради следење, остварување и унапредување на заштитата и 
користењето на културното наследство се основа Национален совет за културното наследство 
како советодавно и координативно тело на Владата на Република Македонија. Со Законот за 
изменување и дополнување на Законот за заштита на културното наследство („Службен весник 



на Република Македонија” бр. 199/14), меѓу другото му се додаде и нова надлежност, односно 
да може да формира и посебни одбори за недвижно, движно и нематеријално културно 
наследство.
Собранието на Република Македонија во декември 2014 година го донесе Законот за 
изменување и дополнување на Законот за заштита на културното наследство („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 199/14), со кој меѓу другото се изврши изменување и на 
одредбите кои се однесуваат на стекнувањето со стручни звања во областа на непосредната 
заштита, особено во однос на постапката и условите за избор и реизбор во изборните стручни 
звања, па оттука потребно е сите закони кои регулираат одделни дејности од областа на 
културното наследство, вклучително и Законот за музеите, да се усогласат со неговите измени. 
Оттука, со членовите 11, 12, 13, 14 и 15 од Предлог-законот се врши усогласување со 
одредбите од Законот за заштита на културното наследство, се пропишуваат посебните услови 
за избор, односно реизбор во изборни стручни звања, се утврдува дека за стекнување на 
изборното стручно звање виш кустос, потребно е покрај другите услови, да се полага и стручен 
испит, а за изборното стручно звање кустос советник,  покрај работното искуство се утврдува 
дека е потрено  да има и соодветен стручен придонес во работите од областа на музејската 
дејност, понатаму се пропишува постапката за стекнување на изборните стручни звања. Со 
овие членови се утврдува дека изборот и реизборот во стручните звања го врши министерот за 
култура врз основа на предлог од рецензиона комисија, а по положен стручен испит и исполнет 
соодветен број бодови со кој се оценува нивниот стручен и професионален придонес во 
вршењето на работите во музејската дејност Реизборот на изборните стручни звања се врши на 
пет години, а со Предлог - законот е утврден исклучок, лицата кои имаат уште десет години до 
остварување на право на пензија да не се реизбираат во стручни звања.
Со членот 16 од Предлог-законот се утврдува дека, министерот за култура со подзаконски акт 
ги пропишува соодветноста на видот на образованието и описот на стручните звања во областа 
на музејската дејност, програмата за полагање на стручниот испит и начинот на утврдување на 
бодовите за избор и за реизбор во стручните звања.
Со членот 17 од Предлог-законот се менува членот 45-а од Законот за музеите при што се 
утврдуваат глоби за правните и физичките лица, како и за одговорните лица во правните лица 
за прекршоците кои се утврдуваат со овој Предлог-закон.
Со членот 18 од Предлог-законот се утврдува рокот во кој министерот за култура треба да ги 
донесе подзаконските акти утврдени во овој Предлог-закон, а со членот 19 од Предлог-законот 
се утврдува дека на лицата кои до денот на влегувањето во сила на овој закон се здобиле со 
стручно звање согласно со Законот за музеите („Службен весник на Република Македонија” бр. 
66/04, 89/08, 116/10 и 51/11) здобиеното звање им се признава.
Со членот 20 од Предлог-законот е уредено престанувањето на важењето на Законот за 
задолжителниот примерок.
Со членот 21 од Предлог-законот е уредено влегувањето во сила на Законот, при што е 
утврдена и одложната примена на одредбите кои се однесуваат на стекнувањето со стручни 
звања во областа на музејската дејност, постапката и условите за избор и реизбор во 
изборните стручни звања, односно е уредено дека истите ќе започнат да се применуваат од 1 
јануари 2016 година.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Решенијата содржани во предложените одредби се меѓусебно поврзани со решенијата 
утврдени во Законот за музеите и Законот за заштита на културното наследство.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА



Со донесувањето на Предлог - законот ќе се придонесе за унапредување и развој на музејската 
дејност во Република Македонија.

ИЗВОД НА ОДРЕДБИTE ОД ЗАКОНОТ КОИ СЕ МЕНУВААТ

Музеј
Член 3

(1) Музејот е непрофитна установа од областа на културата.
(2) Музеите вршат истражување, собирање, средување, стручно и научнообработување 
ипроучување, заштита, чување, објавување и презентирање намузејските предмети 
(вонатамошниот текст: музејска дејност).
(3) Музејот е установа отворена за јавноста која има и едукативна улога дапривлекувапоширока 
публика од сите слоеви на општеството и да развиваинтерактивнакомуникација со 
посетителите, за популаризација на движнотокултурно наследство.

IV РАБОТЕЊЕ НА МУЗЕИТЕ
Работење на музеите

Член 15
(1)Музеите ги вршат особено следниве работи:
1) истражуваат, собираат, средуваат, стручно и научно обработуваат и проучуваат, 
заштитуваат, објавуваат и презентираат музејски материјал и музејски предмети; 
2) преку постојани изложбени поставки, повремени и подвижни изложби, предавања, семинари, 
работилници и практикуми, прикажување на филмови и други форми на дејствување ги 
запознаваат граѓаните со музејските предмети и едукативно дејствуваат за значењето на 
културното наследство и природата на Република Македонија; 
3) обезбедуваат услови за користење и за научно и стручно проучување на музејските 
предмети; 
4) даваат иницијативи за донесување на прописи и мерки за унапредување на музејската 
дејност и стручно усовршување на музејските кадри; 
5) издаваат научни и стручни публикации, каталози, водичи и друг пропаганден материјал; 
6) водат влезна книга, книга на инвентар, излезна книга, картотека на музејски предмети, 
каталог на музејски предмети и друг вид музејска евиденција и документација и 
7) вршат и други работи во областа на музејската дејност, согласно со закон. 
(2) Работите од ставот (1) на овој член според видот на музејскиот материјал и видот на 
музејските предмети, музеите ги вршат на подрачјето на кое се основани.

Матични музеи
Член 16

(1) Заради унапредување и координација на работата на музеите на територијата на Република 
Македонија, со овој и со друг закон се утврдуваатматични музеи.
(2)За матични музеи според видот на музејските предмети се утврдуваат Националната 
установа “Музеј на Македонија”-Скопје и Националнатаустанова “Природно- научен музеј на 
Македонија”-Скопје.

Прибавување на музејски материјал и музејски предмети
Член 18

Музеите, музејскиот материјал и музејските предмети ги прибавуваат преку истражување, 
ископување, купување, подароци, легати, завештанија, размена и на друг начин, како и преку 
отстапување и преземање од други правни и физички лица согласно со овој и друг закон.



Чување на музејски предмети
Член 19

Заради трајно одржување и користење на музејските предмети музеите се должни да ги чуваат 
во услови и со примена на современи технички средства што обезбедуваат нивна комплексна и 
ефикасна заштита.

Музејскаевиденција и документација

Член 20
(1) Музеите се должни да водатмузејска евиденција и музејска документација.
(2) Музејската евиденција содржи влезна книга, книга на инвентар, излезна книга, книги за 
изложби, картотека на музејски предмети, каталог на музејскитепредмети, електронска база на 
податоци и друг вид евиденција.
(3)Локалните музеи во единиците на локалната самоуправа на чие подрачје се основани и во 
кои покрај македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, е службен јазикот и писмото што го 
зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија, влезната книга и каталогот на 
музејски предмети ги водат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и 
писмото што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија на подрачјето 
на таа единица на локалната самоуправа. 
(4)Музејската документација содржи податоци за музејските предмети кои се потребни за 
нивната стручна обработка, идентификација, начинот и состојбата во која се прибавени, 
настанати промени, процесите на обработка и друго. 
(5) Стручната обработка на музејскиот материјал се врши во рок од една година од денот 
нанеговото запишување во влезната книга до денот на неговото евидентирање во 
инвентарната книга.  Стручната обработка на музејскиот материјал од областа на природата се 
врши во рок од три години од денот на неговото запишување во влезната книга до денот на 
неговото евидентирање во инвентарната книга.
(6)  Министерот ги пропишува формата, содржината и начинот на водење на влезната 
книга, книгата на инвентар, излезна книга, картотеката и другите видови на музејска евиденција 
и музејска документација од ставовите (2) и (4) на овој член.

Ревизија на музејските предмети
Член 21

(1)Музеите се должни да вршат ревизија на музејските предмети.
(2)Со ревизијата се утврдува состојбата на музејските предмети и потребата запреземање на 
соодветни мерки за нивна ефикасна заштита.
(3) Ревизијата на музејските предмети се врши најмалку на секој пет години.
(4)Начинот на кој се врши ревизијата на музејските предмети се определува состатут или друг 
општ акт на музејот.

VII НАЦИОНАЛЕН СОВЕТ ЗА МУЗЕИТЕ
Национален совет за музеите

Член 34
(1)Заради анализа на состојбите, утврдување на мерки за унапредување идолгорочен развојво 
остварувањето на дејноста на музеите се основаНационален совет за музеите какосоветодавно 
и стручно тело на министерот(во натамошниот текст: Совет).
(2)Советот е составен од претседател и шест члена што ги именува и разрешуваминистерот.
(3)Претседателот и членовите на Советот се именуваат од редот на истакнатипоединци 
одобласта на музеологијата, претставници од установи за заштитана културното наследствои 
природата, научни и образовни установи ипретставници на здруженија на граѓани од оваа 
област.
(4)Претседателот и членовите на Советот се именуваат за период од четиригодини и може 
повторно да бидат именувани.



Надлежност на Советот
Член 35

Советот :
1) ги разгледува општите прашања во врска со остварувањето на музејската дејност;
2) ги следи и анализира достигнувањата и состојбите во музејската дејност;
3) дава мислење и предлози за стратегија за натамошниот развој и унапредување на музејската 
дејност;
4) расправа за спорните прашања во врска со музејската дејност и дава мислење за нивно 
разрешување;
5) ја проучува и дава мислење за организацијата на музејската мрежа воРепублика Македонија;
6) донесува деловник за својата работаи
7) врши и други работи утврдени со закон.

Административни работи на Советот
Член 36

Административните и техничките работи за Советот ги вршат вработените во. Министерството.

Посебни услови за избор во виш кустос и кустос советник
Член 39

(1) Во звањето виш кустос може да биде избрано лице кое има:
1) завршено магистерски студии од соодветната област и три годиниработа како кустос 
илинајмалку десет години работа како кустос;
2) објавени и реализирани стручни проекти од значење заунапредување на музејскатадејност и
3) способност за самостојно организирање на стручната работа.
(2) Лицето избрано во звање од ставот (1) на овој член се преизбира поистекот на секоја петта 
година.

Член 40
(1) Во звањето кустос советник може да биде избрано лице кое има:
1) докторат на науки од соодветната област и три години работа како виш кустос или најмалку 
десет години работа како виш кустос;
2) истакнати објавени и реализирани стручни проекти од посебно значење за унапредување на 
музејската дејност од потесното подрачјеза кое се избира и
3) висок степен на самостојност во организирање на стручната работа.
(2) Лицето избрано во звање од ставот (1) на овој член се преизбира поистекот на секоја петта 
година.
(3) По исклучок лицето избрано во звање од ставот (1) на овој член, послепрвиот преизбор не 
се преизбира.

Надлежност и постапка за избор и преизбор во избори стручнозвање
Член 41

(1) Изборот и преизборот во изборни стручни звања од членовите 39 и 40 на овој закон го врши 
министерот, согласно со Законот за заштита накултурното наследство, врз основа на оцена на 
рецензиона комисија.
(2)Постапка за избор и преизбор во стручно звање се поведува по барање на заинтересираниот 
стручен работник. Постапка за преизбор може да се поведе и на иницијатива на директорот на 
музејот или одстранана органот на управување на музејот, најдоцна во рок од три месеципред 
истекот на рокот за преизбор.
(3) Рецензионата комисија од ставот (1) на овој член се состои од најмалку три члена, избрани 
од редот на лицата кои го имаат најмалкуистото звање за кое се врши избор, односно преизбор 
или имаатсоодветнонаучно звање. Повеќе од половината од членовите на Комисијата 
јасочинуваат лица од истото стручно подрачје во кое се избиракандидатот.
(4) Рецензионата комисија поднесува писмен извештај во рок определенсо актот за нејзиното 
формирање.



(5) Извештајот од ставот (4) на овој член содржи биографски податоциза кандидатот, преглед и 
оцена на неговата стручна работа и оцена заисполнетоста на условите за избор, односно 
преизбор.
(6) Постапката за избор и преизбор во стручно звање трае најдолго тримесеца.

Неизборни стручни звања
Член 42

Стручните работи во музејот ги вршат работници со неизборни стручни звања кои имаат 
соодветно средно образование за звањето препаратор, соодветно вишо образование за 
звањето самостоен препаратор исоодветно високо образование за звањето кустос, согласно со 
општитеакти на музејот.

Член 45-а
(1) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му сеизрече за 
прекршок на правното лице, ако:
- врши музејска дејност без решение дека ги исполнува условите за почеток соработа на 
музејот (член 7),
- не води влезна книга, книга на инвентар, излезна книга и други видови наевиденција (член 20 
ставови (1) и (2)),
- за еден музејски предмет изработи повеќе од пет копии (член 27 став (4)),
- употреби музејска копија за комерцијални цели (член 27 став (5)) и
- изработува копија со комерцијална цел и репродуцира музејски предмет безсогласност од 
музејот (член 28).
(2) Глоба во износ од 700 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му сеизрече за 
прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице воправното лице.
(3) Глоба во износ од 600 до 700 евра во денарска противвредност ќе му сеизрече 
запрекршокот од ставот (1) алинеја 5 на овој член на физичкото лице.
(4) За прекршокот од ставот (1) алинеи 3, 4 и 5 на овој член на правното лицеможе да му 
сеизрече посебна прекршочна мерка одземање на предмети кои сестекнати со извршувањена 
прекршокот.
(5) За прекршокот од ставот (1) алинеја 5 на овој член на физичкото лице можеда му сеизрече 
посебна прекршочна мерка одземање на предмети кои сестекнати со извршување на 
прекршокот.


