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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 22 јуни 2015
година.

Бр. 08 - 2668/1
22 јуни 2015 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија
Трајко Вељаноски,с.р.

Претседател
на Република Македонија

д-р Ѓорге Иванов, 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” брoj 20/2004, 71/2004, 115/2007, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14,
44/14 и 199/14), членот 44-а се менува и гласи:

„Член 44-а
(1) Управата по службена должност од геодетско катастарскиот систем на Агенцијата за

катастар на недвижности по електронски пат прибавува податоци за недвижностите кои се
предмет на постапките што ги води согласно со овој закон.

(2) Управата актите за заштита, односно за промена или за престанок на заштита на
недвижно културно наследство, заедно со пријава за запишување, односно за промена во
катастарот на недвижности,   по службена должност, по електронски пат ги доставува до
Агенцијата за катастар на недвижности заради нивно прибележување, во рок од 30 дена од
нивната правосилност.

(3) Границите на предметните заштитени недвижни добра и нивните контактни зони,
Агенцијата за катастар на недвижности ги нанесува на геодетска подлога во размер
1:1000.

(4) Управата на својата веб страница ги објавува податоците за заштитените недвижни
добра, границите на заштитените недвижни добра и нивните контактни зони и во
електронска форма компатибилна со формата на катастарските планови, ги доставува до
Агенцијата за катастар на недвижности    заради нивно нанесување на катастарските
планови.”
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Член 2
Во членот 173 став (1) точката 38. се менува и гласи:
„38. Не поведе постапка за реизбор во стручно звање во утврдениот рок (член 165-а став

(3));”.
Член 3

Управата е должна електронски да се поврзе со Агенцијата за катастар на недвижности, во
рок од три месеци од денот на донесувањето на овој закон.

Член  4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на

Република Македонија“.
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