
Врз основа на член 95 од Законот за културата (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 31/98 и 49/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 
22.12.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МРЕЖАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ УСТАНОВИ ОД  ОБЛА-
СТА НА КУЛТУРАТА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува на кои организации со општествен капитал што се реги-
стрирани за вршење дејност од посебен општествен интерес во областа на културата, во 
периодот пред донесувањето на амандманите на Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија од 1990 година, основани согласно закон од општествено-политичка заедни-
ца, самоуправна интересна заедница на културата или општествено � политичка организа-
ција Владата на Република Македонија им ги презема основачките права и ги утврдува ка-
ко национални установи. 

 
Член 2 

 Се преземаат основачките права на установите и се утврдуваат како национални уста-
нови за културата во: 

 
Скопје 

 
1. Народната и Универзитетска библиотека �Климент Охридски�  продолжува со рабо-

та како Национална установа � Универзитетска библиотека �Св. Климент Охридски� � 
Скопје; 

2. Работната организација за производство на филмови �Вардар-филм� продолжува со 
работа како Национална установа � Филмски центар �Вардар филм� � Скопје; 

3. Кинотеката на Македонија продолжува со работа како Национална установа � Кино-
тека на Република Македонија � Скопје; 

4. Македонската филхармонија продолжува со работа како Национална установа � 
�Македонска филхармонија� � Скопје; 

5. Основната организација на здружен труд �Опера�, Основната организација на здру-
жен труд �Балет� и Основната организација на здружен труд �Сценска техника� при РО 
�Македонски народен театар�, Скопје, се обединуваат и продолжуваат со работа како На-
ционална установа �Македонска опера и балет� � Скопје; 

6. Ансамбл за народни игри и песни �Танец� продолжува со работа како Национална 
установа � Ансамбл за народни игри и песни �Танец� � Скопје; 

7. Драмскиот театар продолжува со работа како Национална установа � Драмски театар 
� Скопје; 

8. Основната организација на здружен труд �Драма� при РО �Македонски народен теа-
тар�, Скопје, продолжува со работа како Национална установа � Македонски народен теа-
тар � Скопје; 

9. Театарот за деца и младинци продолжува со работа како Национална установа � Теа-
тар за деца и младинци � Скопје; 
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10. Основната организација на здружен труд �Албанска драма� и Основната организа-
ција на здружен труд �Работна заедница� при РО �Театар на народности�, се обединуваат 
и продолжуваат со работа како Национална установа � Албански театар � Скопје; 

11. Основната организација �Турска драма� при РО �Театар на народности�, Скопје, 
продолжува со работа како Национална установа � Турски театар � Скопје; 

12. Републичкиот завод за заштита на спомениците за културата продолжува со работа 
како Национална установа � Републички завод за заштита на спомениците на културата � 
Скопје; 

13. Заводот за заштита на спомениците на културата на град Скопје продолжува со ра-
бота како Национална установа � Завод за заштита на спомениците на културата на град 
Скопје � Скопје; 

14. Музејот на Македонија � Археолошки, Етнолошки и Историски и музејската збирка 
од Домот на културата �Драги Тозија� � Ресен, музејската збирка од Матичната библиоте-
ка �Искра� � Кочани и музејската збирка од Домот на културата �25 Мај� � Валандово се 
обединуваат и продолжуваат со работа како Национална установа � Музеј на Македонија 
� Скопје; 

15. Природнонаучниот музеј на Македонија продолжува со работа како Национална 
установа � Природнонаучен музеј на Македонија � Скопје; 

16. Музејот на современата уметност продолжува со работа како Национална установа 
� Музеј на современата уметност � Скопје; 

17.  Уметничката галерија �Скопје� продолжува со работа како Национална установа � 
Национална галерија на Македонија � Скопје. 

 
Битола 

 
1. Матичната и Универзитетска библиотека �Климент Охридски� продолжува со работа 

како Национална установа � Универзитетска библиотека �Св. Климент Охридски� � Бито-
ла; 

2. Народниот театар продолжува со работа како Национална установа � Народен театар 
� Битола; 

3. Спомен домот на културата и Установата за култура �Илинденски денови� се обеди-
нуваат и продолжуваат со работа како Национална установа � Центар за култура � Битола; 

4. Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости и Музеј про-
должува со работа како Национална установа � Завод за заштита на спомениците на кул-
турата и Музеј � Битола. 

 
Гостивар 

 
1. Домот на културата �АСНОМ�, Народната и матична библиотека �Вук Караџиќ� и 

Пионерскиот дом �Панче Поповски� се обединуваат и продолжуваат со работа како Наци-
онална установа � Центар за култура �АСНОМ� � Гостивар. 

 
Гевгелија 

 
1. Народниот музеј продолжува со работа као Национална установа � Музеј � Гевгели-

ја. 
 

 2



Делчево 
 
1. Домот на културата �Никола Јонков Вапцаров� продолжува со работа како Национал-

на установа � Центар за култура �Никола Јонков Вапцаров� � Делчево. 
 

Кичево 
 
1. Домот на културата �Кочо Рацин� и Матичната библиотека �Кочо Рацин� се обеди-

нуваат и продолжуваат со работа како Национална установа � Центар за култура �Кочо 
Рацин� � Кичево; 

2. Музејот на Западна Македонија во НОВ продолжува со работа како Национална 
установа � Музеј на Западна Македонија во НОВ � Кичево. 

 
Кочани 

 
1. Домот на културата �Бели Мугри� продолжува со работа како Национална установа 

� Центар за културата �Бели Мугри� � Кочани. 
 

Куманово 
 

1. Народниот театар и Домот на културата �Трајко Прокопиев� се обединуваат и про-
должуваат со работа како Национална установа � Центар за култура �Трајко Прокопиев� � 
Куманово; 

2. Народниот музеј � Куманово продолжува со работа како Национална установа � Му-
зеј � Куманово. 

 
Неготино 

 
1. Домот на културата �Ацо Ѓорчев� продолжува со работа како Национална установа � 

Центар за култура �Ацо Ѓорчев� � Неготино. 
 

Охрид 
 

1. Градската библиотека �Григор Прличев� продолжува со работа како Национална 
установа � Библиотека �Григор Прличев� � Охрид; 

2. Домот на културата �Григор Прличев� � продолжува со работа како Национална 
установа � Центар за култура �Григор Прличев� � Охрид; 

3. Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј продолжува со работа како 
Национална установа � Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј � Охрид; 

4. Фестивалот �Охридско лето� продолжува со работа како Национална установа � Фе-
стивал �Охридско лето� � Охрид. 

 
Прилеп 

 
1. Народниот театар �Војдан Чернодрински� и Домот на културата �Марко Цепенков� 

продолжуваат со работа како Национална установа � Центар за култура �Марко Цепен-
ков� � Прилеп; 
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2. Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости и музеј про-
должува со работа како Национална установа � Завод за заштита на спомениците на кул-
турата и Музеј � Прилеп. 

 
Струга 

 
1. Домот на културата �Браќа Миладиновци� и Народната и матична библиотека �Ди-

митрие и Константин Миладиновци� се обединуваат и продолжуваат со работа како Наци-
онална установа � Центар за култура �Браќа Миладиновци� � Струга; 

2. Манифестацијата �Струшки вечери на поезијата� продолжува со работа како Нацио-
нална установа � Манифестација �Струшки вечери на поезијата� � Струга; 

3. Народниот музеј �Д-р Никола Незлобински� � Струга продолжува со работа како На-
ционална установа � Музеј �Д-р Никола Незлобински� � Струга. 

 
Струмица 

 
1. Народниот театар �Антон Панов�, Домот на културата �Благој Јанков � Мучето� и 

Уметничката галерија се обединуваат и продолжуваат со работа како Национална устано-
ва � Центар за култура �Антон Панов� � Струмица; 

2. Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј � продолжуваат со работа 
како Национална установа � Завод за заштита на спомениците на културата и музеј � 
Струмица. 

 
Тетово 

 
1. Домот на културата �Иљо Антески Смок� продолжува со работа како Национална 

установа � Центар за култура �Иљо Антески Смок� � Тетово; 
2. Матичната библиотека �Кочо Рацин� продолжува со работа како Национална устано-

ва � Библиотека �Кочо Рацин� � Тетово; 
3. �Музеј на тетовскиот крај� � продолжува со работа како Национална установа � �Му-

зеј на тетовскиот крај� � Тетово. 
Велес 

 
1. Народниот театар �Јордан Хаџи Константинов Џинот� продолжува со работа како 

Национална установа � Центар за култура �Јордан Хаџи Константинов Џинот� � Велес. 
 

Штип 
 

1. Народниот театар, Домот на културата �Ацо Шопов� се обединуваат и продолжуваат 
со работа како Национална установа � Центар за култура �Ацо Шопов� � Штип; 

2. Народната библиотека �Гоце Делчев� продолжува со работа како Национална уста-
нова � Библиотека �Гоце Делчев� � Штип; 

3. Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј � Штип продолжува со ра-
бота како Национална установа � Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј � 
Штип. 
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Дебар 
 

1. Домот на културата �Скопје� продолжува со работа како Национална установа � 
Центар за култура � Дебар. 

 
Крива Паланка 

 
1. Домот на културата продолжува со работа како Национална установа � Центар за 

култура � Крива Паланка. 
 

Крушево 
 

1. Историскиот музеј продолжува со работа како Национална установа � Историски му-
зеј, Крушево. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 

 
  Бр. 23-5574/1                     

22 декември 2003 година        
        Скопје                              Претседател на Владата 
            на Република Македонија, 
           Бранко Црвенковски, с.р. 

 


