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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

У К А З
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 19 
февруари 2014 година.

  
   Бр. 07 – 1071/1                                                                                           Претседател
19 февруари 2014 година                                                                на Република Македонија,                      

  Скопје                                                                                                 Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н 
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 и 164/13),  во членот 97 
по ставот (5) се додаваат два  нови става (6) и  (7),  кои гласат:

„(6) Трговецот со антиквитети, уметнички или други предмети на колекции и другите 
правни  и физички лица кои вршат продажба на антиквитети, уметнички или други 
предмети на колекции од ставот (5) на овој член  се должни за добрата од ставот (5) на 
овој член, кои се предмет на продажба да го обезбедат уверението од ставот (5) на овој 
член.

(7) При продажбата на добрата од ставот (5) на овој член трговецот со антиквитети, 
уметнички или други предмети на колекции од ставот (6) на овој член  е должен на 
купувачот да му го даде уверението од ставот (5) на овој член и да го информира 
купувачот дека добрата од ставот (5) на овој член може да се извезат во странство само 
врз основа на уверението од ставот (5) на овој член.“

Ставовите (6), (7), (8) и (9) стануваат ставови (8), (9), (10) и (11).

Член 2
Во членот 172 став (1) по точката 13 се додава нова точка 14, која гласи:
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„14) пушти во продажба антиквитети, уметнички или други предмети на колекции што 
немаат статус на заштитени добра според одредбите од овој закон, без претходно да 
обезбеди уверение од Управата (член 97 став (6));“.

Точките 14, 15, 16 и  17 стануваат точки  15, 16, 17 и 18.
Во ставот (3) броевите „1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17“ се заменуваат со 

броевите „ 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 “.
Во ставот (4) броевите „2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17“ се заменуваат 

со броевите „ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 “.
 Во ставот (7) броевите „ 1, 3, 4, 6, 7, 8 и 14“ се заменуваат со броевите 1, 3, 4, 6, 7, 8, 14 

и 15“.

Член 3
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија”.


