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 1.Осврт кон материјалот:   
Предлог на Законот е подготвен и се доставува до Владата на Република 
Македонија, со цел да ја извести Владата на Република Македонија дека Крушево 
во изминатиот период не е ставено под заштита  како споменичка целина, туку 
досега се заштитени само поединечни објекти со одделни акти, согласно 
претходно важечкиот Закон за заштита на културното наследство. 
Со Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на РМ“ бр. 
20/04, 115/07, 18/11 и 148/11) во членот 41 став 3 е утврдено  дека одредени 
недвижни добра што претставуваат споменичка целина, по исклучок, може по 
предлог на Владата на Република Македонија  да бидат ставени под заштита со 
Закон и прогласени за културно наследство од особено значење. 
Споменичката целина Крушево, која претставува комплекс на старата градска 
архитектура и има големо културно и историско значење поврзано со 
националната историја и култура на Република Македонија, со овој Предлог-
Закон се прогласува за културно наследство од особено значење, поткатегорија – 
големо значење ( во натамошниот текст „Споменичка целина Крушево”). 
Со прогласувањето на „Споменичката целина Крушево”, за културно наследство од 
особено значење, се овозможува: 

-  поквалитетно одбележување и зачувување на традициите на 
„Илинденското востание” и „Крушевската република” од 1903 година; 

- трајно зачувување на историските, архитектонските, урбанистичките, 
градителските, амбиенталните, уметничките, етнолошките вредности, 
како и на автентичноста, реткоста, единственоста, разновидноста, 
интегралноста, зачуваност и староста на „Споменичката целина 
Крушево”; 

- создавање поволни услови за опстанок и задржување на интегритетот 
на сите податоци што ги носи во себе како сведоштво; 

- ширење сознанија за неговите вредности, значење и улога во културната 
идентификација; 

- оспособување да служи за задоволување на културните, научните, 
едукативните, естетските, економските, туристичките и другите 
потреби на граѓаните и 

- спречување на дејствија, појави и влијанија со кои се врши или може да 
настане нејзино оштетување или деградирање. 

Со Законот чие донесување се предлага се уредуваат клучните прашања во поглед 
на заштитата на Крушево како споменичка целина. Во одредбите се дадени: 
идентификацијата на заштитеното добро, неговиот назив, категорија, граници и 
контактна зона, соодветниот режим на заштита, управувањето на културното  
добро и други релевантни прашања за заштитата, користењето и презентацијата 
на ова културното наследство.  
2. Разгледани можни решенија ( за-против аргументи):   
Според членот 41 став 3 од  Законот за заштита на културното наследство 
(„Службен весник на РМ“ бр. 20/04, 115/07, 18/11 и 148/11), недвижните добра што 
претставуваат споменичка целина, можат да бидат прогласени за културно 
наследство од особено значење со закон. 
3. Резултати од извршените консултации со ресорните министерства, со 
другите органи на државната управа и  со организации:  



Во предлогот на Законот соодветно се вградени забелешките од: 
Министерстото за Финансии, Секретаријатот за законодавство, Министерството 
за локална самоурпава, Општината Крушево, Министерството за Економија, 
Управата за заштита на културното наследство, Министерството за животна 
средина и просторо планирање, Националниот конзерваторски центар – Скопје, 
Министерството за информатичко општество и администрација и  Националниот 
комитет за Меѓународниот совет за споменици и места-ИКОМОС на Република 
Македонија. 
4. Дали материјалот содржи елементи на државна помош:  НЕ 
5. Дали е донесена одлука на Комисијата за заштита на конкуренцијата за 
компатибилноста на државната помош:  НЕ 
6.Изјава за усогласеност со законодавството на Европската унија :    
Предлог на Законот не е акт со кој се врши усогласување со законодавството на 
Европската унија.  
7. Усогласеност со преземените обврски од ратификуваните меѓународни 
договори: НЕ 
8. Решение кое се препорачува (со образложение): 
Врз основа на претходното, Министерството за култура предлага Владата на 
Република Македонија да ја усвои Предлогот на Законот. 
9. Фискални импликации на материјалите што се предлагаат: НЕ 
Усвојувањето на Предлог на Законот нема да предизвика дополнителни фискални 
импликации врз Буџетот на РМ. 
10.Оцена на Секретаријатот за законодавство за материјалот:  ДА 
11. Клучни елементи за информирање на јавноста: / 
 
 


