
 
ИЗВЕШТАЈ 

за спроведени консултации со засегнати страни за донесување на 
Законот за прогласување на споменичката целина Крушево за културно 

наследство од особено значење 
 
 
Крушево досега не е ставено под заштита како посебна споменичка целина, 
туку само се заштитени поединечни објекти со одделни решенија за нивно 
прогласување за споменици на културата, а согласно со порано важечкиот 
Закон за заштита на културното наследство. 
Со новиот закон за оваа област, односно 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 
за нивно прогласување за културно наследство од особено значење. 
Крушево претставува посебна автентична архитектонска целина,  особено 
убаво и сочувано јадро на старата градска ахитектура карактеристична за 
нашето поднебје, која претставува редок пример на град настанат во 
карактеристични природно-географски, историски и етносоцијални услови 
на живеење и стопанисување. 
Оттука, Министерство за култура подготви предлог закон со кој заради 
богатите архитектонски, културни, историски, етнолошки и други 
општествени вредности на Крушево кои ѝ даваат посебност, реткост, 
репрезентативност, автентичност, зачуваност, разновидност и интегралност 
и за да се создат ефикасни услови за негова ревитализација, се предлага 
Градот Крушево да добие статус на културно наследство од особено 
значење,  во подкатегорија од големо значење.  
При подготовката на законот, најпрво согласно со Законот за заштита на 
културното наследство, направен е Елаборат за  валоризација на Крушево,  
кој е изготвен од страна на надлежниот НУ „Завод за заштита на 
спомениците на културата и Музеј”-Прилеп. 
Елаборатот претставува стручна експертиза  врз основа на која е подготвен 
законот. Со овој акт остварена е и реализирана најпрво консултација со 
стручните лица од областа на заштита на културното наследство, 
најнепостредно вклучени и надлежни за спроведување на заштитата на 
Градот Крушево. 
Согласно подготвениот Елаборат за валоризација на Крушево, се предлага 
донесување на законот заради прогласување на Споменичката целина 
Крушево со статус на културно наследство од особено значење, во 
подкатегорија големо значење, а согласно со членоот 28 став 4 од Законот за 
заштита на културното наследство, утврдување на неговата категоризација 
според вредностите што ги има, определување на степенот на значење на 
културното наследство од јавен интерес,  пропишување на соодветен режим 
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на заштита, утврдување на приоритетите во заштитата, разграничување на 
надлежностите на надлежните органи и примена на ратификуваните 
меѓународни договори од оваа област и современите стандарди на заштита 
на културните добра. 
Со законот согласно Елаборатот се дефинираат границите на Споменичката 
целина Крушево и на нејзината контактна зона. 
Со овој закон согласно со Елаборатот се утврди и режимот на заштита кој се 
однесува на целата споменичка целина, а за што ќе треба се донесе и 
усогласен детален урбанистички план и план за интегрирана заштита на 
Крушево. 
Исто така, за подготовка на текстот на предлогот на законот, Министерство 
за култура одржа неколку консултативни состаноци со стручи лица од 
Управата за заштита на културното наследство.  
Од спроведените консултации со Управата и од претходните искуства за 
заштита на други споменички целини, како законите за прогласување на 
Старата Скопска чаршија и на Охрид за споменички целини, произлезе и 
текстот на овој закон. 
Потоа, предлогот на закон за прогласување на Споменичката целина 
Крушево за културно наследство од особено значење, во постапката на 
подготовка на законот доставен е на мислење до повеќе државни органи, 
здруженија на граѓани и стручни установи, надлежни и за заштитата на 
културното наследство. 
Предлогот на законот пред финализирање во верзија која е доставена до 
Владата на Република Македонија, доставене е на мислење до следните 
засегнати страни: 
- Општината Крушево, 
- Националната установа-Национален конзерваторски центар - Скопје, 
- Националната установа-Завод за заштита на спомениците на културата 

и музеј-Прилеп, 
- Националниот комитет на Меѓународниот совет за споменици и места-

ИКОМОС на Република Македонија Министерство за финанси-Скопје, 
- Управата за заштита на културното наследство, 
- Министерството за транспорт и врски, 
- Министерството за економија, 
- Министерството за локална самоуправа, 
- Министерството за животна средина и просторно планирање-Управа за 

животна средина, 
- Министерство за финансии, 
- Министерство за информатичко општество и администрација, 
- Секретаријатот за законодавство на Владата на РМ и до 
- Кабинетот на заменикот на Претседателот на Владата на Република 

Македонија, г-дин. М-р. Владимир Пешевски.    
 
Од доставените мислења треба да се истакне дека: 
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- Сите консултирани засегнати страни го подржуваат донесувањето на 
Законот за заштита на Крушево како споменичка целина и повеќето 
немаа забелешки на доставениот текст на прелог законот. 

- Воглавном, беа предложени малку измени на текстот кои соодветно се 
вградени во предлогот на законот. 

- Општина Крушево позитивно се произнесе по текстот на Предлог 
законот, но укажа на потребата за зголемување на рокот за донесување 
на ДУП-от, што беше прифатено и наместо за 1 год. се утврди рок од 2 
год.  по усвојувањето на законот да се донесе новиот ДУП на Крушево 
усогласен со законот. 

- ИКОМОС предложи пред да се донесе законот, да се подготви 
физибилити студија за оддржлив развој на градот преку 
ревитализација на културното наследство,  меѓутоа  Министерствот не 
го прифати  овој предог овој предлог, бидејќи се потребни значителни 
финансиски импликации кои не се предвидени, одложување на 
донесувањето на законот, а од друга страна не е законска обврска 
донесување на физибилити студија и во подготовката на текстот на 
законот се вклучени соодветните органи и установи кои ќе бидат 
вклучени во спроведувањето на планот за интегрирана заштита на 
Крушево, что е законска обврска.  

 
На крајот треба да се истакне дека, согласно укажувањата на 
Министерството за информатичко општество и администрација, а согласно  
со Упатството за начинот на постапување во работа на министерството за 
вклучување на засегнатите страни во постапката за изготвување на зокони, 
во периодот на подготовка на Предлогот на Закон за прогласување на 
споменичката целина Крушево за културно наследство, подготвени се РИА 
обрасците, овој Извештај за консултации со засегнатите страни и другите  
релевантните документи за меморандумот, кои Министерството за култура 
ги објави на ЕНЕР и на веб страната на Министерство за култура.  Досега 
нема доставени коментари и забелешки на текстот на Предлог законот 
објавен на ЕНЕР. 
 
 
Подготви: Магдалена Диковска 
Одобри: Драгана Ќурчиоска 
Согласен: Весна Илиевска 
26.4.2012 год. 
 


