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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И  
ДОПОЛНУВАЊЕ  НА  ЗАКОНОТ  ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО 

НАСЛЕДСТВО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на 
културното наследство,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 
февруари 2016 година.

 
      Бр. 08-1313/1  Претседател
23 февруари 2016 година на Република Македонија,
           Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Македонија,

Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА 
КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Член  1
Во Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република 

Македонија“  број 20/2004, 115/2007, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 
199/14, 104/15, 154/15 и 192/15), во членот 34 став (2) точката се заменува со запирка и се 
додаваат зборовите: „согласно Законот за општата  управна постапка.“.

Член 2
Во членот 39 став (2) точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „во рок 

од 15 дена од приемот на предлогот.“.
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 
„(5) Против решението за привремена заштита може да се изјави жалба во рок од 15 

дена од денот на приемот на решението.“.
Ставот (5) станува став (6).

Член 3
Во членот 40 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
„(3) Против решението од ставот (1) на овој член може да се изјави жалба во рок од 15 

дена од денот на приемот на решението.“
Ставовите  (3), (4) и (5) стануваат ставови (4), (5) и (6).
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Член 4
Во членот 42-а став (2) точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „во рок 

од осум дена од приемот на барањето.“. 
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
„(3) Против решението од ставот (1) на овој член може да се изјави жалба во рок од 15 

дена од денот на приемот на решението.“.
Ставовите  (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5).

Член 5
Во членот 43 став (2) точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „во рок 

од осум дена од приемот на барањето.“. 
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 
„(4) Против решението од ставот (2) на овој член може да се изјави жалба во рок од 15 

дена од денот на приемот на решението.“
Ставовите  (4) и (5) стануваат ставови (5) и (6).

Член 6
Во членот 45 став (5) по зборот „Управата“ точката се заменува со запирка и се 

додаваат зборовите: „согласно Законот за општата  управна постапка.“.

Член 7
Во членот 55 став (8) по зборот „жалба“ се додаваат зборовите: „во рок од 15 дена од 

денот на приемот на дозволата односно решението.“.

Член 8
Членот 55-а се брише.

Член 9
Во членот 60 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
„(3) На решението од ставовите (1) и (2) на овој член може да се изјави жалба во рок од 

15 дена од денот на приемот на решението.“.
Ставот (3) станува став (4).

Член 10
Во членот 61 став (5) точката се заменува со  запирка и се додаваат зборовите: „во рок 

од 30 дена сметано од денот на завршување на археолошките ископувања.“.
По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи: 
„(6) На решението од ставовите (1), (3) и (4) на овој член може да се изјави жалба во 

рок од 15 дена од денот на приемот на решението.“.
Ставот (6) станува став (7).

Член 11
Во членот 63 став (2) зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“.

Член 12
Членот 63-а се брише.

Член 13
Во членот 67 по ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:
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„(6) На решението од ставот (1) точки 1 и 2 и ставот (2) на овој член може да се изјави 
жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.“.

Ставовите (6) и (7) стануваат ставови (7) и (8).

Член 14
Во членот 74 став (4) зборовите: „прибави од Управата заштитно-конзерваторски 

услови“ се заменуваат  со зборовите: „достави барање до Управата за издавање на 
заштитно-конзерваторски услови“.

По ставот (4) се додаваат два нови става  (5) и (6), кои гласат:
„(5) По барањето на странката за издавање на заштитно-конзерваторски услови, 

надлежната јавна установа за заштита истите ги изработува во рок од 30 дена од денот на 
приемот на барањето, а Управата го донесува решението за издавање на заштитно-
конзерваторски услови во рок од 45 од денот на приемот на барањето. 

(6) На решението од ставот (5) на овој член може да се изјави жалба во рок од 15 дена 
од денот на приемот на решението.“

Ставот (5) станува став (7).
По ставот (6) кој станува став (8) се додава нов став (9), кој гласи: 
„(9) Формата и содржината на образецот на барањето од ставот (4)  на овој член ги 

пропишува министерот за култура.“

Член 15
Членот 75-а се брише.

Член 16
Во членот 75-б став (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Против мислењето од ставот (1) на овој член може да се изјави жалба во рок од 15 

дена од денот на приемот на мислењето.“
Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (5) и (6).

Член 17
Во членот 80 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:
„(3) Управата издава претходно одобрение во рок од 15 дена од денот на приемот на 

барањето од ставот (2) на овој член. 
(4) На одобрението од ставот (3) на овој член може да се изјави жалба во рок од 15 дена 

од денот на приемот на одобрението.“

Член 18
Во членот 82 по ставот (5) се додаваат два нови става (6) и (7), кои гласат: 
„(6) Управата го издава одобрението од ставот (3) на овој член во рок од 15 дена од 

денот на приемот на барањето за одобрение. 
(7) На одобрението од ставот (6) на овој член може да се изјави жалба во рок од 15 дена 

од денот на приемот на одобрението.“
Ставовите (6), (7) и (8) стануваат ставови (8), (9) и (10).

Член 19
Во членот 83 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
„(2) На решението од ставот (1) на овој член може да се изјави жалба во рок од 15 дена 

од денот на приемот на решението.“
Ставот (2) станува став (3).
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Член 20
Во членот 87 по ставот (11) се додава нов став (12), кој гласи: 
„(12) На конзерваторското одобрение од ставот (4) на овој член може да се изјави 

жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на конзерваторското одобрение.“

Член 21
Членот 87-а се брише.

Член 22
Во членот 88 став (1) точка 1.  бројот „153“ се заменува со бројот „155“.

Член 23
Во членот 90 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 
„(5) На решението од ставовите (1) и (3) на овој член може да се изјави жалба во рок од 

15 дена од денот на приемот на решението.“
Ставот (5) станува став (6).

Член  24
Во членот 130 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 
„(5) Против решението од ставовите (2) и (4) на овој член може да се изјави жалба во 

рок од 15 дена од денот на приемот на  решението.“
Ставот (5) станува став (6).

Член 25
Во членот 133 по ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи: 
„(6) На решението од ставот (5) на овој член може да се изјави жалба во рок од 15 дена 

од денот на приемот на решението.“
Ставовите (6) и (7) стануваат ставови (7) и (8).

Член 26
Во членот 139 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) На решението од ставот (2) на овој член може да се изјави жалба во рок од 15 дена 

од денот на приемот на решението.“
Ставот (3) станува став (4).

Член 27
Во членот 144-a став (4) алинеја 5 по зборот „положен“ точка запирката се  заменува со 

сврзникот „или“, а по зборовите: „60 бода“, зборовите: „или АПТИС (APTIS)–најмалку 
ниво  Б2 (B2)“ се заменуваат со сврзникот „и“.

Член 28
 Во членот 145 ставот (3) се менува и гласи: 
„(3) Против актите кои ги донесува Управата согласно со овој закон, може да се изјави 

жалба во рок од 15 дена, до Државната комисија за одлучување во управна постапка и 
постапка од работен однос во втор степен. Жалбата не го одлага извршувањето.“.

Член  29
Во членот 166 по зборот „испит“ се става запирка и се додаваат зборовите: „формата и 

содржината на образците на барањата за избор и реизбор во стручни звања, начинот на 
полагање на стручниот испит, начинот на вршење избор односно реизбор во стручни 
звања“.
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Член 30
Во членот 172 став (1) точка 4. Зборовите: „75-а“ се заменуваат со зборовите: „75-б“.

Член 31
Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на 

влегувањето во сила на овој закон. 

Член  32
Започнатите постапки до денот на започнувањето на примената на овој закон ќе 

завршат  согласно со законот по кој биле започнати.

Член  33
Одредбите од членовите  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

23, 24, 25, 26, 28 и 29 од овој закон ќе започнат да се применуваат со започнувањето на 
примената на Законот за општата управна постапка, согласно со членот 141 од Законот за 
општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).

Член 34
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.


