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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 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА СТАРАТА  СКОПСКА ЧАРШИЈА ЗА  КУЛТУРНО 

НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот  за прогласување на 
Старата  скопска чаршија за  културно наследство од особено значење, 

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 
декември 2010 година. 

 
        Бр. 07-5265/1                                      Претседател 
29 декември 2010 година            на Република Македонија,                       
            Скопје                                            Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ПРОГЛАСУВАЊЕ НА СТАРАТА СКОПСКА ЧАРШИЈА ЗА КУЛТУРНО 
НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ 

 
Член 1 

Во Законот за прогласување на Старата скопска чаршија за културно наследство од 
особено значење („Службен весник на Република Македонија“ број 130/2008), членот 6 се 
менува и гласи: 

„Заради заштита, уредување, ревитализација и рационално користење на Старата 
скопска чаршија се донесува еден урбанистички план за целата површина на 
споменичката целина.  

Планот од ставот 1 на овој член се изработува врз основа на заштитно-конзерваторски 
основи, изготвени од надлежната јавна установа за заштита. 

Заштитно-конзерваторските основи за споменичката целина Старата скопска чаршија 
задолжително содржат  дозволени и рестриктивни мерки за секој поединечен составен дел 
во споменичката целина Старата скопска чаршија. 

Одобрените заштитно-конзерваторски основи од ставот 2 на овој член се вградуваат во 
планот од ставот 1 на овој член, во согласност со прописите за урбанистичко планирање, 
заштита на културното наследство и овој закон.  

Планот од ставот 1 на овој член го донесуваат општините Центар и Чаир во постапка 
утврдена со закон. 

Планот од ставот 1 на овој член е потребно да биде усогласен со Програмата од членот 
11 на овој закон.“ 
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Член 2 
Во членот 10 став 2  во  воведната реченица на зборот „десет “ се заменува со зборот 

„единаесет“. 
По точката 10 се додава нова точка 11, која гласи: 
“11) еден претставник од градот Скопје.“ 
 

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

на Република Македонија“. 
 


