Врз основа на член 27 став 7 и член 28 став 6 од Законот за музеите („Службен весник
на Република Македонија” бр. 66/04), министерот за култура донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА РЕГИСТАРОТ НА МУЗЕЈСКИТЕ КОПИИ, ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА СЕРТИФИКАТОТ НА МУЗЕЈСКАТА КОПИЈА, ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА КОМЕРЦИЈАЛНАТА КОПИЈА И РЕПРОДУКЦИЈАТА НА МУЗЕЈСКИТЕ
ПРЕДМЕТИ
I. ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат содржината и начинот на водењето на регистерот на
музејските копии, образецот на сертификатот на музејската копија и начинот на кој што се
врши обележувањето на комерцијалната копија и репродукцијата на музејските предмети.
II. РЕГИСТАР НА МУЗЕЈСКИ КОПИИ
Член 2
(1) За изработените музејски копии, музеите водат регистар за музејски копии (во натамошниот текст: регистар).
(2) Регистарот се води во електронски облик со помош на соодветна компјутерска програма и содржина на записот пропишана со овој правилник.
(3) За секој запис се прави испис на посебен лист хартија А4 формат, кој се заверува со
потпис на овластеното лице и печат на музејот.
(4) Регистарот ги содржи следните податоци:
1. Назив на музејот што го води Регистарот;
2. Назив (комплетна легенда на предметот);
3. Музеј на која припаѓа оригиналот на музејскиот предмет;
4. Реден број и датум на уписот во Регистарот;
5. Реден број на музејската копија;
6. Инвентарен број на оригиналот на музејскиот предмет;
7. Единствен матичен број на музејскиот предмет за кој е изработена музејска копија
(ЕМБ);
8. Шифра на музејскиот предмет согласно Националната класификација на културното
наследство;
9. Материјал и техника на изработка на музејската копија;
10. Димензии на оригиналот на музејскиот предмет;
11. Материјал и техника на изработка на музејскиот предмет;
12. Автор на музејската копија;
13. Датум кога е изработена копијата;
14. Број на изработени примероци на музејската копија;
15. Причина поради која се изработува музејската копија;
16. Име, презиме и потпис на овластеното лице и печат на музејот.
(5) Во Рубриката “Забелешки” се запишува името на музејот/институцијата каде е дадена
музејската копија.
Член 3
(1) Листовите од член 2 став 2 од овој правилник се подврзуваат во книга со тврд повез
најмногу до 500 листа.

(2) По правило, во една книга се подврзуваат најмалку педесет листови.
(3) Подврзувањето согласно на став 1 на овој член се прави годишно или периодично,
во зависност од бројот на листовите и нивниот обем.
Член 4
На предната страна на корицата на книгата на Регистарот, во горниот дел, се отпечатува грбот на Република Македонија, а под него текстот: “РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА” и
називот на музејот , а во средниот дел, се отпечатува текстот “РЕГИСТАР НА МУЗЕЈСКИ
КОПИИ БР.”.
III. СЕРТИФИКАТ ЗА МУЗЕЈСКА КОПИЈА
Член 5
(1) За секоја музејска копија се издава сертификат според Образец-Сертификат за музејската копија, со кој се гарантира веродостојноста со оригиналниот музејски предмет.
Сертификатот се пополнува електронски, и ги содржи следните податоци:
1. Назив на музејот кој го издава сертификатот
2. Назив на актот “Сретификат”
3. Назив на оригиналниот музејски предмет за кој се изработува копија
4. Инвентарен број на музејскиот предмет
5. Единствен матичен број на музејскиот предмет (ЕМБ)
6. Шифра на музејскиот предмет
7. Реден број на музејската копија во Регистарот на музејски копии
8. Број на музејската копија
9. Материјал и техника на изработка на музејскиот предмет
10. Време на настанување на музејскиот предмет
11. Материјал и техника на изработка на музејската копија
12. Време на настанување на музејската копија
13. Од кого е изработена музејската копија/автор/музеј
14. Текст “Копијата на музејскиот предмет е верна на оригиналот “
15. Датум на издавање на сертификатот
16. Име, презиме и потпис на на овластеното лице и печат на музејот што го издава сертификатот.
(2) Музејската копија се обележува со знак кој покажува дека е музејска копија “МК”
(3) Образецот на сертификатот од став 1 на овој член е составен дел на овој правилник.
IV. ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА КОМЕРЦИЈАЛНА КОПИЈА И РЕПРОДУКЦИЈА
НА МУЗЕЈСКИ ПРЕДМЕТ
Член 6
(1) Комерцијалната копија и репродукцијата на музејскиот предмет соодветно се обележува со ознака која означува дека се работи за комерцијална копија односно репродукција.
(2) Комерцијалната копија на музејскиот предмет се обележува со ознака “КК”.
(3) За еден музејски предмет може да се изработат неограничен број на комерцијални
копии.Бројот на изработените комерцијални копии за еден музејски предмет се евидентираат во евиденцијата при музејот.

Член 7
(1) Ознаките со кои се обележува комерцијалната копија односно репродукцијата, се
врежуваат на самата копија односно отпечатуваат на репродукцијата.
(2) По исклучок, од став 1 на овој член доколку тоа го бара природата на комерцијалната копија, заради нејзината форма, односно димензијата и материјалот од кој е направена комерцијалната копија ознаката се отпечатува на лист хартија, која се приложува кон
копијата.
Член 8
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
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