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МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
Врз основа на член 21 став (6) од Законот за музеите („Службен весник на Република
Македонија” бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15 и 152/15), министерот за култура донесe
ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА РЕВИЗИЈА НА МУЗЕЈСКИТЕ
ПРЕДМЕТИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на ревизија на музејските
предмети.
Член 2
Од страна на Комисијата за ревизија на музејски предмети пред почетокот на
ревизијата на музејските предмети се обезбедуваат листи на музејски предмети на кои се
врши ревизија врз основа на податоците од музејската евиденција која се води согласно
Законот за музеите.
По обезбедувањето на листите од став 1 на овој член Комисијата за ревизија на
музејски предмети утврдува план и метод на работа по кои ќе ја врши ревизијата на
музејските предмети.
Член 3
За извршената ревизија Комисијата за ревизија на музејски предмети изготвува
извештај за состојбата на музејските предмети, за утврдените фактички разлики на
физичкото постоење на музејските предмети, предлог за отпишување на музејски
предмети од музејската евиденција и мерки за ефикасна заштита на музејските предмети.
Извештајот од ставот 1 на овој член содржи податоци за:
- времето и местото на вршење на ревизијата;
- составот на Комисијата за ревизија на музејски предмети;
- бројот на музејските предмети опфатени со ревизијата и
- планот и методот по кој е вршена ревизијата.
Со извештајот од ставот 1 на овој член се утврдуваат и состојбата и потребните мерки
за ефикасна заштита на музејските предмети опфатени со ревизијата.
За утврдување на состојбата на музејските предмети опфатени со ревизијата се
користат оценките:
- задоволува (состојба во која врз музејскиот предмет не е потребно да се преземат било
какви мерки на заштита);
- добра (состојба во која врз музејскиот предмет не е потребно да се преземат итни
мерки на заштита) и
- лоша (состојба во која врз музејскиот предмет потребно е да се преземат итни мерки
на заштита).
Кон извештајот од ставот 1 на овој член се изготвуваат следниве листи:
- листа на музејски предмети чие физичко постоење е утврдено и се во согласност со
листите од член 2 став 1 од овој правилник;
- листа на музејски предмети чие физичко постоење не е утврдено, а се евидентирани,
односно запишани во листите од член 2 став 1 од овој правилник;
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- листа на музејски предмети чие физичко постоење е утврдено, а истите не се
евидентирани, односно запишани во листите од членот 2 став 1 од овој правилник,
односно музејски предмети чие физичко постоење е утврдено, а кои немаат инвентарни
броеви;
- листа на музејски предмети кои ја изгубиле својата вредност, заради што е потребно
да бидат отпишани од музејската евиденција, во постапка согласно Законот за музеите и
Законот за заштита на кутлурното наследство.
Извештајот од ставот 1 на овој член, се доставува до директорот и до управниот одбор
на музејот, односно до директорот и до управниот одбор на установата во чиј состав е
музејот.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службениот весник на Република Македонија“.
Бр.58-2435/1
19 февруари 2016 година
Скопје

Министер за култура,
д-р Елизабета Канческа-Милевска, с.р.
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