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ИЗЈАВА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ НА ПРОПИСОТ СО ЗАКОНОДАВСТВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА 
СО КОРЕСПОНДЕНТНА ТАБЕЛА 

 
1. Правен пропис  Одлука  
1.1. Назив на прописот - Предлог на  Закон за прогласување на споменичката целина на 
Крушево за културно наследство од особено значење 
 
1.2. Предлагач – Министерство за култура 
 
1.3. ЕПП број - нема 
 
1.4. Број и назив на поглавјето од правото на ЕУ согласно со Националната програма за усвојување на 
правото на ЕУ -нема 
 

 
 

1. Усогласеност на предлогот на прописот со одредбите на Спогодбата за стабилизација и 
асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји членки  

 
2.1. Одредба од Спогодбата која се однесува на нормативната содржина на прописот   
 
2.2. Дали правниот пропис е во согласност со одредбите од Спогодбата за стабилизација и асоцијација 

       Не 
1.3. Причини за неисполнување, односно делумно исполнување на обврските кои произлегуваат од 

наведените одредби на Спогодбата 
 

 
2. Усогласеност со изворите на правото на Европската унија 

 
3.1 Степен на усогласеност  со секундарните извори од правото на ЕУ  
 
 
ЕУ пропис -CELEX 

бр. 
      

 целосна усогласеност     делумна усогласеност     неусогласеност 

ЕУ пропис -CELEX 
бр. 

      

 целосна усогласеност     делумна усогласеност     неусогласеност 

- “ -  - “ -  
3.2. Степен на усогласеност со други извори на правото на ЕУ (примарно законодавство, судска практика 
на Судот на правдата на Европските заедници и др.) 
 
3.3. Причини за делумна усогласеност или неусогласеност 
 
3.4. Рок во кој е предвидено постигнување целосна усогласеност на предлогот на прописот со правото на 
Европската унија 
 
3.5. Кореспондентна табела (прилог) 
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3. Превод на изворите на правото на ЕУ и правниот акт 
 

4.1. Дали горенаведените извори на правото на ЕУ се преведени на македонски јазик?  
  
Доколку изворот на преводот не е СЕП, преводот задолжително треба да се достави до Секретаријатот за 
европски прашања. 

                                                                Верзија МК             НЕ 

4.2. Достапност на преводот на прописот на ЕУ   
 
3.3. Дали предлогот на прописот е преведен на англиски јазик? 
 

                                                   НЕ   
4.4. Дали прописот е преведен на друг јазик на ЕУ? 

                                                   НЕ   
4.5. Достапност на преводот на прописот 
 

 
4. Стручна помош и мислење  

(ЕК, КАРДС, ИПА, ТAIEX, SIGMA, држава членка, Совет на Европа, домашни експерти) 
5.1. Учество на техничка помош и консултанти во изработката на предлогот на прописот 
 
5.2. Дадено мислење за усогласеноста на прописот  
 

 
 

Раководител на надлежниот сектор 
Име презиме: Драгана Ќурчиоска       
Звање и работно место: раководител на Сектор Ве молиме изберете звање 
Потпис:       
Датум:        
Министер 
Име и презиме:       д-р Елизабета Канческа Милевска 
 

      

Потпис:       
Датум:       

 


