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 План за спроведување 

на проценка на влијание на регулативата 
 

Наслов на предлог 
законот: 

Предлог  на  закон за прогласување на  
споменичката целина Крушево за културно 
наследство  од особено значење 

Министерство: Министерство за култура 

Лице за 
контакт/одговорно лице: 

Магдалена Диковска, раководител на Одделението 
за нормативно-управни работи, тел.3240-532 
Фросина Ѓоршовска, советник за следење на 
системски прописи, тел. 3240-552 

Очекуван датум за 
усвојување на предлог 
законот: 

30. 06.2012 година 

Поврзаност со ЕУ 
директиви 

Нема 

 
Дел 1: Почетна проценка на влијанието на регулативата и планирање на 
работата 
(забелешка: овој дел е јавен и ќе се објави во Единствениот електронскиот регистар 
на прописи) 
 
А. Почетна проценка на влијанието на регулативата 

1. Кои се главните проблеми?   

 Крушево претставува комплексна споменична целина на старата 
градска ахитектура карактеристична за нашето поднебје, која се развивала во 
една автентична хармонија и претставува редок пример на зачуваност на овој 
тип градови во Македнија, настанат во карактеристични природно-географски, 
историски и етносоцијални услови на живеење и стопанисување. 
 Донесување на Закон преку кој ќе се уредат клучните прашања во 
поглед на практичните аспекти на заштита на едно конкретно заштитено 
добро - споменичката целина „ Крушево “. Конкретно, станува збор за самата 
идентификација на односното добро, особено во поглед на неговиот назив, 
категорија, граници и контактни зони, како и соодветниот режим на заштита, 
управувањето со предметното добро и слично. 



 Донесувањето на Законот е потребно пред се заради потребата од 
дефинирање на границите на Споменичката целина Крушево како заштитена 
споменичка целина и определување на нејзината контактна зона, без која не е 
возможно да се оствари заштитата согласно Законот за заштита на културното 
наследство. 

Тие прашања, во согласност со Законот за заштита на културното 
наследство се препуштени на дополнително уредување со актот за заштита, 
односно со актот за прогласување. 

Со донесувањето на Законот се заокружува неопходната правна рамка 
за оживотворување на уставната концепција за посебна заштита на добрата од 
особено културно и историско значење определени со закон, од една страна, и 
се создава потребната правна основа за практична примена на националниот 
модел на заштита на културни добра од особено значење, од друга страна. 

 
2. Кои се можните решенија (опции)? Кои регулаторни или нерегулаторни 

мерки би можеле да се разгледаат? 
Потребни се регулаторни мерки 

 Со Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на 
РМ“ бр. 20/04 и 115/07), меѓу другото, е утврден преоден режим во поглед на 
спомениците на културата што биле ставени под заштита според стари 
прописи. 
 Имено, според член 175 став 2 од Законот, спомениците на културата чие 
својство е утврдено со решение на надлежниот завод за заштита на 
спомениците на културата според прописите кои важеле до денот на 
примената на новиот закон, остануваат под заштита како културно наследство 
до денот на завршување на постапката за нивна ревалоризација. Тоа значи 
дека сите заштитени добра со статус на споменици на културата, стекнат врз 
основа на решение од надлежниот завод, сега се под преоден режим  и имаат 
стaтус на некатегоризирано културно наследство, односно културно 
наследство што треба да биде ревалоризирано. 
 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. 
 Со цел да се валоризира, а потоа и заштити целото старо јадро на  градот 
Крушево како споменичка целина, согласно со Законот за заштита на 
културното наследство, потребно беше претходно да се изготви елаборат за 
валоризација на Крушево како културно наследство. 
 Елаборатот за  Валоризација на Крушево како споменичка целина,  е 
изготвен од НУ „Завод за заштита на спомениците на културата и Библиотека”-
Прилеп, а согласно со член 35 од  Законот  за  заштита  на  културното  



наследство („Службен весник на РМ“ бр. 20/04, 115/07, 18/11 и 148/11) и со 
Правилникот за валоризација, категоризација и ревалоризација на културното 
наследство (Сл.весник на РМ бр. 111/2005). 

Изготвениот Елаборат претставува солидна стручна научна основа за 
донесување на соодветен акт за заштита. 
 
 
Б. Планирање на потребната работа за проценка на влијанието на регулативата 

1. Кои информации и податоци се веќе достапни? 

 Старото градско јадро на Крушево претставува комплексна споменична 
целина чие оформување, според потврдените артефакти и зачуваните објекти 
без прекин живее  од XV век до денес. 
 Градот Крушево не беше прогласен како културно наследство кое 
претставува споменичка целина, а досега беа ставени под заштита само оделни 
објекти од Градот,  кои беа прогласени како споменици на културата (согласно 
со поранешниот правен систем за заштита на спомениците на културата во 
Република Македонија) и како такви беа и сеуште се под законска заштита 
како културно наследство. 
 

2. Кои дополнителни информации и податоци треба да се соберат?  
Не се потребни дополнителни информации 
 
3. Кој тип и ниво на проценка е потребно (Иницијална или Комплетна 

проценка на влијание на регулативата - принцип на пропорционална 
анализа)? 

Потребна е само Иницијална анализа на влијанието на регулативата. 
 

4. Дали ќе се формира меѓуресорска работна група за спроведување на 
проценка на влијание на регулативата и кои институции ќе се вклучат? 

Не 

Дел 2: Подетално планирање, вклучително со време и ресурси 
(забелешка: овој дел е за интерна употреба на Владата на Република Македонија) 

 
В. Временска рамка 

1. Кога ќе започнат активностите за проценка на влијанијата на регулативата? 
Активностите се започнати. 
 



2. Ако се планира вклучување на надворешни консултанти (на пример за 
аналитички студии, собирање на информации, итн.), која е временската 
рамка предвидена за процесот на набавка и договарање? 

Не се планира вклучување на надворешни консултанти. 
 

3. Кога предлог законот и проценката на влијанието на регулативата ќе бидат 
поднесени до Генералниот секретаријат? 
 

На 30.06.2010 година 
 
Г. Ресурси 

1. Кои се планираните човечки и/или финансиски ресурси за спроведување на 
проценката на влијанието на регулативата и финализирање на предлог 
законот ?  

 Вработени во Министерството за култура и Управата за заштита на 
културното наследство. 

Не се потребни дополнителни финансиски средства. 

 


