Врз основа на членот 20, став 4 од Законот за меморијалниот споменици и спомен-обележјата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 66/04), министерот за култура,
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА РЕГИСТРИТЕ НА МЕМОРИЈАЛНИТЕ СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈАТА
Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината и начинот на водењето на регистрите на
меморијалните споменици и спомен-обележјата, што ги водат Министерството за култура,
како орган на државната управа надлежен за работите од областа на културата и општините, градот Скопје и општините во градот Скопје, за своето подрачје.
Член 2
Регистарот на меморијалните споменици, што го води Министерството за култура, се
состои од картонски влошки коишто се печатат според образецот бр.1 кој е составен дел
на овој правилник.
Член 3
Централниот регистар на спомен-обележјата што го води Министерството за култура,
се состои од картонски влошки коишто се печатат според образецот бр.2 кој е составен
дел на овој правилник.
Член 4
Регистарот на спомен-обележјето, што го води општината, градот Скопје и општините
во градот Скопје, за своето подрачје, се состои од картонски влошки коишто се печатат
според образецот бр.3 кој е составен дел на овој правилник.
Член 5
Картонската влошка од членовите 2, 3 и 4 е цврста и еластична, со димензии 21х29 цм.
Картонската влошка ги содржи следните податоци: назив на регистарот, орган на државната
управа надлежен за работите на културата, односно општина, градот Скопје и општината во градот Скопје; назив на меморијалниот споменик, односно спомен-обележјето; датум на заведување;
реден број; поединечен објект или група објекти; број на пријава; место, општина и локација (катастарска парцела, адреса и др.); автор; димензии; материјал и техника; датум на предавање на користење; инвеститор; износ на средства; акт за прогласување на културно наследство (број на решение); конзервација и реставрација (број на досие); патронат; измени на меморијалниот споменик, односно спомен-обележјето; преместување на меморијалниот споменик, односно споменобележјето; забелешка, обработил (име и презиме); овластено лице (име и презиме); место за печат.
Податоците во картонската влошка се впишуваат со машина за пишување или со електронски печатач.
Член 6
По впишувањето на податоците, картонските влошки се заверуваат со потпис на овластени лица и печат на органот што го води регистарот.
Исправките во картонските влошки се вршат со црвено мастило, заверени со потпис на
овластено лице и печат на органот што го води регистарот.
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Член 7
Картонските влошки се вметнуваат во проѕирни пластични обвивки.
Во пластичните обвивки се вметнува и фотографија на меморијалниот споменик, односно спомен-обележјето, со димензии 13х18 цм.
Член 8
Картонските влошки за меморијалните споменици се пополнуваат во еден примерок.
Картонските влошки за спомен-обележјата се пополнуваат во два примероци, од кои
еден се доставува до Министерството за култура, за Централниот регистар.
Член 9
Регистрите од членовите 2, 3 и 4 на овој правилник се водат и електронски.
Член 10
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 30-5862/7
2 ноември 2005 година
Скопје

Министер за култура,
Благој Стефановски, с.р.
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