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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ 

Службен весник на РМ, бр. 116 од 01.09.2010 година 
 
 

Член 1 
Во Законот за библиотеките („Службен весник на Република Македонија“ брoj 
66/2004 и 89/2008), членот 52 се менува и гласи: 
„(1) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на правното лице, ако: 
1) не врши ревизија на библиотечен фонд (член 22); 
2) не води регистар на копии од библиотечни добра (член 29 став (3)) и 
3) јавно не ги објави деновите и часовите за посета и не определи намалени цени 
за определен вид на посетители, односно не ги ослободи од плаќање на услугите 
(член 27 ставови (2) и (3)). 
(2) Глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“ 
 

Член 2 
По членот 52 се додаваат три нови члена 52-а, 52-б и 52-в, кои гласат: 
 

“Член 52-а 
(1) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на правното лице, ако: 
1) започне да врши библиотечна дејност без решение дека ги исполнува 
посебните услови за започнување со работа за вршење на дејноста (член 8); 
2) не води влезна евиденција, инвентарна книга, основен каталог на 
библиотечниот материјал и библиотечната документација и друг вид евиденција и 
документација (член 21) и 
3) за едно библиотечно добро изработи повеќе од три копии (член 29 став (3)). 
(2) Глоба во износ од 700 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во 
правното лице. 
(3) За прекршокот од ставот (1) точка 3 на овој член на правното лице може да 
му се изрече посебна прекршочна мерка одземање на предмети кои се стекнати 
со извршување на прекршокот. 
 

Член 52-б 
(1) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор, инспекторот за култура 
утврди дека е сторена неправилност која согласно со овој закон е пропишана 
како прекршок од членот 52 на овој закон, инспекторот за култура е должен да 
состави записник во кој ќе ја утврди сторената неправилност со укажување за 
отстранување на утврдената неправилност во определен рок и со истовремено 
врачување на покана за спроведување на едукација на лицето или субјектот каде 
што е утврдена неправилноста при вршењето на инспекцискиот надзор. 
(2) Формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на 
спроведување на едукацијата ги пропишува министерот за култура. 
(3) Едукацијата ја организира и спроведува Министерството за култура во рок не 
подолг од осум дена од денот на спроведувањето на инспекцискиот надзор. 
(4) Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни 
неправилности за еден или за повеќе субјекти. 
(5) Доколку во закажаниот термин лицето или субјектот над кој се спроведува 
едукација не се јави на едукацијата ќе се смета дека едукацијата е спроведена. 
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(6) Доколку лицето или субјектот над кој се спроведува едукација се јави на 
закажаната едукација и истата ја заврши ќе се смета дека е едуциран по однос на 
утврдената неправилност. 
(7) Доколку инспекторот за култура при спроведување на контролниот надзор 
утврди дека се отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на овој член, 
донесува заклучок со кој ја запира постапката на инспекциски надзор. 
(8) Доколку инспекторот за култура при спроведување на контролниот надзор 
утврди дека не се отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на овој 
член, поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен 
орган. 
(9) Министерството за култура води евиденција за спроведената едукација на 
начин пропишан од министерот за култура. 
 

Член 52-в 
Министерството за култура за извршените контроли од страна на инспекторите за 
култура   изготвува   квартални   извештаи   кои   се   објавуваат   на   веб   
страницата   на Министерството за култура на унифициран квартален преглед.“ 
 

Член 3 
Во членот 52-а кој станува член 52-г ставот (1) се менува и гласи: „За 
прекршоците утврдени во членот 52 на овој закон, прекршочна постапка води и 
прекршочна санкција изрекува органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на културата (во натамошниот текст: Прекршочниот орган), а 
за прекршоците утврдени во членот 52-а на овој закон прекршочна постапка води 
и прекршочна санкција изрекува надлежниот суд.“ 
 

Член 4 
Во членот 52-б кој станува член 52-д во ставот (1) по бројот „52“ се додаваат 
зборовите: „и 52-а“. 
Во ставот (2) зборовите: „Кога сторителот на прекршокот е согласен за 
поведување на постапката за порамнување“ се бришат, а зборот „инспектор“ се 
заменува со зборот “Инспектор“. 
Во ставот (4) зборот “може“ се брише. 
Ставот (5) се менува и гласи: 
„Се смета дека сторителот на прекршокот со потписот на приемот на платниот 
налог се согласува да ја плати глобата.“ 
 

Член 5 
Подзаконските акти кои се предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 15 
дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. 
 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 
 


