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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 ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

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

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 
октомври 2013 година.

 
        Бр. 07-3730/1                             Претседател
3 октомври 2013 година         на Република Македонија,                      

      Скопје                                     Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА 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 и 23/13),  во членот 10 по ставот (4) се 
додаваат три нови става (5), (6) и (7), кои гласат:

„(5) Република Македонија може да стекне право на сопственост на движно и недвижно 
културно наследство по пат на наследување.

(6) Доколку во актот за наследување на движно и недвижно културно наследство е 
содржан услов за Република Македонија да се стекне со право на сопственост на движно и 
недвижно културно наследство, Владата на Република Македонија на предлог на 
Министерството за култура и Министерството за финансии, донесува одлука за 
прифаќање, односно не прифаќање на условот од актот за наследување, во зависност од 
значењето и вредноста на движното и недвижното културно наследство што е предмет на 
наследување и вредноста на условот од актот за наследување.

(7) Процена на значењето и вредноста на движното и недвижното културно наследство 
врши Управата за заштита на културното наследство, а на вредноста на условот од актот 
за наследување врши Бирото за судски вештачења.“

Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија”.


