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ВОВЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И 
ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со Предлог - законот за изменување и дополнување на Законот за архивски 
материјал, се доуредуваат определени прашања во врска со чувањето како на 
документарниот, така и на архивскиот материјал кој е создаден во електронска, 
дигитална, оптичка или друга форма (запис). Цел на предлогот е да се избрише 
законската обврска кој досега постоеше а кој ги обврзуваше имателите на архивскиот 
материјал архивскиот материјал создаден во електронска, дигитална, оптичка или 
друга форма, да го префрлаат во хартиена форма.

Исто така со предложените измени и дополнувања на законот, се дава можност за 
научни и истражувачки цели, Државниот архив да може да го публикува архивскиот и 
документарниот материја кој има научна, историска и културна вредност со што ќе се 
овозможи подобрување на финансиското работење на архивот, кој ќе може да има 
приходи од овие публикации.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА 

Предлог - законот се заснова на истите начела на кои се заснова и Законот за 
архивски материјал.

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

Законот чие донесување се предлага не повлекува обврска за обезбедување средства 
за неговото спроведување од Буџетот на Република Македонија.

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

Законот не повлекува обврска за обезбедување дополнителни финансиски средства 
за неговото спроведување и материјални обврски за одделни субјекти. 



ПРЕДЛОГ - ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АРХИВСКИ МАТЕРИЈАЛ

Член 1
Во Законот за архивски материјал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
95/12, 41/14 и 72/15), членот 6 се менува и гласи:

„Архивскиот материјал кој е создаден во електронска, дигитална, оптичка или друга 
форма (запис), се архивира во изворна форма во која е создаден.
 
Архивскиот материјал од ставот 1 на овој член, доколку не е можно да се архивира во 
електронска, дигитална, оптичка или друга форма (запис), се пренесува во хартиена 
форма.“

Член 2
Во член 36 во ставот 1 по алинејата 19 се додава нова алинеја 20, која гласи:

„- врши научно - стручни истражувачки работи на архивскиот и документираниот 
материјал и документ/запис  предадени на чување во Државниот архив кои имаат 
историска, научна и културна вредност кој е од значење за Републиката, и негово 
публикување по истекот на најмалку 10 години откако се предадени на чување во 
Државниот архив и“.

 

Член 3
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија“.



О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

I. СОДРЖИНА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ –ЗАКОНОТ

Со членот 1 од Предлог - законот за изменување и дополнување на законот за 
архивски материјал се менува постојниот член 6 од законот и се брише законската 
обврска кој досега постоеше а кој ги обврзуваше имателите на архивскиот материјал 
архивскиот материјал создаден во електронска, дигитална, оптичка или друга форма, 
да го префрлаат во хартиена форма.

Со членот 2 од се дополнува ставот (1) од членот 36 со нова алинеја со која му се 
овозможува на Државниот архив од сопствени приходи да врши научно истражувачки 
работи и публикување на архивскиот и документираниот материјал и документ/запис  
предадени на Државниот архив чување во, кои имаат историска, научна и културна 
вредност кој е од значење за Републиката. Со ова се сака да му се подобри 
финансиското работење како и самостојноста на Државниот архив. 

Со членот 3 од Предлог - законот за изменување и дополнување на Законот за 
архивски материјал се утврдува влегувањето во сила на овој закон. 

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Предложените одредби се меѓусебно поврзани. Како такви прават правна целина и се 
применливи.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со предложениот текст на Предлогот на закон за изменување и дополнување на 
Законот за архивски материја ќе се овозможи поедноставување на постапката за 
архивирање и чување на неконвенционалниот архивски материјал, како и ќе се 
унапреди финансиската самостојност и работење на архивот.



ИЗВОД НА ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА АРХИВСКИ МАТЕРИЈАЛ КОИ СЕ МЕНУВААТ 
И ДОПОЛНУВААТ

Член 6
Архивскиот материјал кој е создаден во електронска, дигитална, оптичка или друга 
форма (запис), се пренесува во хартиена форма. 
Архивскиот материјал од ставот 1 на овој член, доколку не е можно да се пренесе во 
хартиена форма, останува во изворна форма во која е создаден.

Член 36
Државниот архив ги врши следниве работи: 
- презема јавен архивски материјал на трајно чување,
- презема приватен архивски материјал по пат на подарок, откуп и на чување, 
доколку процени дека тој е од интерес за Републиката,
- врши инспекциски надзор врз имателите на архивски и документарен 
материјал,
- врши сигурносно и заштитно снимање на архивскиот материјал,
- одбира архивски од документарен материјал и го средува и обработува, - води 
евиденција на имателите на јавен и приватен архивски и документарен материјал, за 
архивскиот материјал од интерес за Републиката што се наоѓа во странство, за 
истражениот и снимениот материјал од странство, за работата на домашни и странски 
истражувачи во Државниот архив,
- дава податоци, копии од документи, извадоци и заверени преписи од документи 
на барање на корисниците, - соработува со архиви во странство и со нив разменува 
копии на документи,
- ги следи и проучува прашањата во врска со заштита, чување и користење на 
архивскиот и документарниот материјал кај имателите и во Државниот архив, 
- врши стручен надзор и дава стручна помош на имателите на јавен архивски и 
документарен материјал,
- врши дополнително одбирање, ревизија на среденоста и категоризација на 
архивскиот материјал, - чува, стручно одржува и презема техничко
- технолошки и безбедносни мерки за заштита на архивскиот материјал 
(копирање, дигитализација, микрофилмување, конзервација, реставрација и друго),
- истражува архивски материјал со цел за комплетирање на архивските фондови 
и врши научно-стручна истражувачка работа од областа на архивистиката,
- организира служба за информации, достапност и користење на архивскиот 
материјал,
- објавува архивски материјал, научно-информативни средства и други 
публикации за унапредување на заштитата и користењето на материјалот,
- организира предавања, изложби и други облици на културна, образовна и 
научна дејност,
- организира стручно усовршување и оспособување на работниците кои работат 
на канцелариски и архивски работи кај имателите,
- дава консултантски услуги на имателите во поглед на одбирањето, 
средувањето, евидентирањето, заштитата, чувањето, користењето, автоматската 
обработка на податоци и слично на архивскиот и документарниот материјал,
- води регистар на архивските фондови и збирки на Република Македонија, 
- води евиденција на сопственици на приватен архивски материјал во Република 
Македонија 
- одбира, средува, обработува и изготвува аналитички или сумарен опис и попис 
на јавен и приватен архивски материјал, издвојува документарен материјал за 
уништување и врши други услуги во врска со архивскиот и документарниот материјал, 
кај имателите на јавен или приватен архивски и документарен материјал, за што 
наплаќа надоместок од имателите, и



- врши и други стручни и управни работи согласно со закон. 
 Висината на надоместоците од од ставот 1 алинеи 17, 18 и 19 на овој член со 
Тарифник ја утврдува директорот на Државниот архив врз основа на реално 
направените трошоци во зависност од обемот на работата, бројот на ангажирани лица 
и времето потребно за реализација на работите за кои се наплаќа надоместокот. 
На Тарифникот од ставот 2 на овој член согласност дава Владата на Република 
Македонија.“


