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МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 
 

Врз основа на член 87 став 5 и 87-а став 2  од Законот за заштита на културното 
наследство („Службен весник на Република Македонија” бр. 20/04; 115/07; 18/11 и 
148/11), министерот за култура донесе 

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ  
КОНЗЕРВАТОРСКО ОДОБРЕНИЕ И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА  КОНЗЕРВАТОРСКО ОДОБРЕНИЕ 
ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ  НА БАРАЊЕТО 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Образецот на барање за 

добивање конзерваторско одобрение и формата и содржината на Образецот на барање за 
издавање на  конзерваторско одобрение, заради недонесување на решение за одбивање на 
барањето во рокот утврден во член 87 став 4 од Законот за заштита на културното 
наследство.  

 
Член 2 

Барањето за добивање конзерваторско одобрение се поднесува на Образец: „Барање  за 
добивање конзерваторско одобрение “, на хартија со бела боја на А4 формат, даден во 
Прилог бр. 1, кој  е составен дел на овој правилник. 

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: 
- примател на барањето – Управа за заштита на културното наследство; 
- наслов: „Барање за добивање конзерваторско одобрение “; 
- податоци за поднесителот на барањето (целосен назив на поднесителот на 

барањето/установата, правното или физичкото лице; адреса и податоци за контакт); 
- придружни документи (во копија заверена на нотар или во оргинал): 
1. конзерваторски проект; 
2. извештај за извршената стручна контрола на конзерваторскиот проект; 
3. доказ за обезбедени финансиски средства; 
4. доказ за овластено вршење работи на непосредна заштита; 
5. изјава од сопственикот или договор со сопственикот за уредување на меѓусебните 

односи за непречено вршење на работите на непосредна заштита; 
- образложение на барањето; 
- датум и место и 
- потпис на поднесител на барањето. 

 
Член 3 

Барањето за издавање на конзерваторско одобрение, заради недонесување на решение 
за одбивање на барањето во рокот утврден во член 87 став 4 од Законот за заштита на 
културното наследство, се поднесува на Образец: „Барање за издавање на  конзерваторско 
одобрение заради недонесување на решение за одбивање на барањето“, на хартија со бела 
боја на А4 формат, даден во Прилог бр. 2, кој  е составен дел на овој правилник. 

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: 
-   примател на барањето - писарницата на директорот на Управата за заштита на 

културното наследство; 
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- наслов: „Барање за издавање на  конзерваторско одобрение заради недонесување на 
решение за одбивање на барањето“; 

- податоци за поднесителот на барањето (целосен назив на поднесителот на барањето, 
податоци за овластеното лице (име и презиме, функција/звање), адреса, податоци за 
контакт); 

- краток опис на барањето; 
- датум и место; 
- потпис на поднесителот на барањето. 
Кон барањето од став 1 од овој член се поднесува копија од барањето за добивање 

конзерваторско одобрение. 
 

Член  4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“. 
 
Бр.51-14861/1       

15 декември 2011 година                      Министер, 
   Скопје                            м-р Елизабета Канческа-Милевска, с.р. 
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