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Врз основа на член 88 став 10 од Законот за заштита на културното наследство („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 20/04), министерот за култура донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА 
КОНЗЕРВАТОРСКА ЛИЦЕНЦА И ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦАТА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот и програмата за полагање испит за добивање 
на конзерваторска лиценца за вршење на работите на непосредна заштита на културното 
наследство од соодветната област со која лицето се стекнува со статус на овластен конзер-
ватор (во натамошниот текст: испитот), како и образецот на лиценцата. 

 
Член 2 

Испитот се полага според Програмата за полагање испит за конзерваторска лиценца (во на-
тамошниот текст: Програма), која е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Испитот се полага пред Комисија на Министерството за култура за полагање испит за 
конзерваторска лиценца (во натамошниот текст: Комисија). 

Комисијата е составена од претседател и шест членови, кои се именуваат за период од 
четири години, со можност за повторно именување. 

Претседателот и членовите на Комисијата се именуваат од редот на научните и струч-
ните работници од областа на конзервацијата и заштитата на различни видови недвижно и 
движно културно наследство, со тоа што претседателот и најмалку три члена на Комисија-
та се од  редот на лицата со статус на овластен конзерватор.  

Претседателот на Комисијата раководи со работата на Комисијата и се грижи за пра-
вилна работа на истата. 

Во отсуство на претседателот, со Комисијата раководи заменик на претседателот, опре-
делен од страна на претседателот од редот на членовите на Комисијата. 

Комисијата има секретар, кој ги врши административните работи за спроведување на 
испитот. 

 
Член 4 

Испитот се состои од два дела, и тоа: 
1. Одбрана на писмено изработена стручна тема од областа на непосредната заштита на 

недвижното или движното културно наследство; 
2. Познавање на прописите за заштита на културното наследство утврдени со Програ-

мата од член 2 од овој правилник. 
Првиот дел на испитот во смисла на став 1 точка 1  од овој член се води по тематските 

целини содржани во програмата, особено во поглед на историјатот на конзерваторските 
методи, начинот и условите на експонирање, сместување, чување, ракување и користење 
(за движното културно наследство), односно организација на градилиштето (за недвижно-
то културно наследство), планираните мерки и методи на конзервација на недвижно или 
движно културно наследство, системот на документирањето и други прашања во врска со 
предложената методологија на непосредна заштита. 

Вториот дел на испитот  во смисла на став 1 точка 2 од овој член се води по прашања 
уредени со меѓународните и националните прописи од областа на заштитата на културно-
то наследство, предметни за непосредна заштита на културното наследство. 

Прашањата за вториот дел на испитот ги подготвува Комисијата. 
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Член 5 
Кандидатот за полагање на испитот поднесува писмена пријава до Комисијата од член 

3 од овој правилник. 
Кон пријавата од став 1 од овој член се поднесува: 
1. Биографија; 
2. Доказ за завршено високо образование од соодветната област на заштита, односно за-

верен препис на диплома или уверение, односно нострифицирана диплома за завршени 
студии од областа на архитектурата, статиката, ликовната или применетата уметност, тех-
нологијата, хемијата, физиката, биохемијата или друга соодветна специјалност за непо-
средна заштита на недвижното или движно културно наследство;  

3. Извод од матичната книга на родените; 
4. Предлог на два наслова на теми за изработка на стручна тема за непосредна заштита 

на недвижно или движно културно наследство. 
Кандидатот кој е во работен однос кон пријавата поднесува и потврда за работното 

искуство од областа на конзервацијата. 
 

Член 6 
Комисијата ги разгледува пријавите според редоследот на пристигнувањето, при што 

на записник констатира дали секоја пријава е комплетна во смисла на член 5 од овој пра-
вилник и дали пријавениот кандидат ги исполнува условите за полагање на испитот. 

За кандидатот кој ги исполнува условите за полагање на испитот, Комисијата го утвр-
дува составот на поткомисијата, од три члена, од редот на членовите на Комисијата, во за-
висност од струката на кандидатот. 

Поткомисијата од став 2 на овој член ја утврдува стручната теме од член 4 став 1 точка 
1 на овој правилник и го спроведува првиот дел од испитот. 

Кандидатот се известува за избраната тема најдоцна петнаесет дена од денот на изборот 
на истата. 

Доколку од страна на поткомисијата не бидат прифатени предложените наслови на те-
мите, односно таа не изврши избор на теми, кандидатот писмено се известува за причини-
те за неприфаќањето. 

Во случаите од став 5 од овој член, кандидатот може повторно да предложи два наслова 
на теми, во рок определен од Комисијата. 

Доколку кандидатот не постапи во смисла на став 6 од овој член ќе се смета дека се 
откажал од полагањето на испитот. 

 
Член 7 

Времето потребно за изработка на стручната тема не може да трае повеќе од шест месе-
ци, сметано од денот на приемот на известувањето од член 6 став 4 од овој правилник. 

Изработената стручна тема се доставува во осум примероци. 
Доколку кандидатот не ја достави темата во рокот од став 1 од овој член ќе се смета де-

ка се откажал од полагањето на испитот. 
 

Член 8 
Претседателот на Комисијата го определува времето и местото за полагање на испитот, 

при што се има предвид оддалеченоста од каде што доаѓа кандидатот и неговото ангажи-
рање во работно време, доколку е во работен однос. 

Како место на кое ќе се полага првиот дел на испитот може да се определи недвижното 
добро на кое се однесува стручната тема односно музеј, библиотека, кинотека или друга 
соодветна установа во зависност од видот на културното наследство на кој се однесува 
стручната тема што е предмет на одбрана. 
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Меѓу првиот и вториот дел на испитот има пауза од најмалку три дена. 
Кандидатот се известува писмено еден месец пред одржувањето на испитот, за терми-

нот и местото на одржувањето на испитот. 
 

Член 9 
Кандидатот кој нема да дојде да го полага испитот или дојде, а не полага, ќе се смета 

дека испитот не го полагал. 
Кандидатот може да го одложи испитот пред тој да започне. 
Полагањето на испитот може да се одложи поради болест, несреќа, смртен случај во се-

мејството или други оправдани причини за кои кандидатот до Комисијата доставува пис-
мени докази.  

За продолжување на рокот за полагање на испитот одлучува Комисијата. 
По одобреното продолжување на испитот, кандидатот продолжува да го полага испи-

тот. 
 

Член 10 
Кандидатот кој го започнал првиот дел на испитот или примил прашања од вториот дел 

на испитот и се откаже од полагање, ќе се смета дека не го положил испитот. 
 

Член 11 
Резултатот од првиот дел на испитот се оценува со „одбранил” или „не одбранил”. 
Доколку кандидатот не ја одбранил стручната тема се смета дека не положил. 
Кандидатот од став 2 од овој член може да полага на истата тема само уште еднаш, со 

поднесување на нова пријава. 
Кандидатот кој не го положил првиот дел на испитот не може да го полага вториот дел 

на испитот.  
 

Член 12 
Резултатот од вториот дел на испитот Комисијата го оценува со „положил” или „ не по-

ложил”. 
Кандидатот кој не ќе го положи вториот дел на испитот може да го полага истиот најм-

ногу уште два пати за време од дванаесет месеци, со поднесување на нова пријава. 
 

Член 13 
Резултатите од полагањето на првиот и вториот дел на испитот се јавни. 
Резултатот од полагањето на кандидатот му се соопштува веднаш по завршувањето на 

односниот дел на испитот. 
За положениот испит на кандидатот веднаш му се издава потврда. 
 

Член 14 
За време на испитот се води записник за секој кандидат пооделно. 
Во записникот се запишуваат датумот и местото на полагањето, личните податоци на 

кандидатот, составот на Комисијата, насловите на стручните теми, прашањата и констати-
раните резултати од полагањето на испитот. 

Записникот го потпишуваат претседателот, членовите и секретарот на Комисијата. 
 

Член 15 
На кандидатот кој го положил испитот, конзерваторската лиценцата (во натамошниот 

текст: лиценца) му се издава најкасно петнаесет дена по завршувањето на испитот. 
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Лиценцата се издава на образец А-4 формат на специјална хартија во мермер-меланж 
кашмир боја, со сув печат на Министерството за култура. 

Образецот на лиценцата е составен дел на овој правилник. 
 

Член 16 
Издадената лиценца се заменува со нова: 
1. Кога има промена на личните податоци на нејзиниот носител; 
2. Кога поради дотраеност или оштетување стане неупотреблива; 
3. Кога е изгубена или на друг начин нејзиниот носител останал без неа. 
Во случаите од став 1 точка 1 и 2 од овој член, претходно издадената лиценца се доставува 

веднаш до Министерството за култура заради нејзино поништување. 
Поништувањето на лиценцата се врши од тричлена комисија, од редот на вработените 

во Министерството за култура. 
Изгубената односно исчезнатата лиценца носителот ја пријавува во Министерството за 

култура, најдоцна во рок од дваесет и четири часа. 
 

Член 17 
Евиденцијата која се води за секоја лиценца што е издадена или заменета според одред-

бите на овој правилник содржи: реден број, име и презиме на лицето на кое му се издава 
лиценцата, датум на издавањето на лиценцата и рубрика за забелешки во која се запишу-
ваат измените на податоците. 

Редниот број од евиденцијата под кој е извршен уписот на податоците се впишува во 
лиценцата како нејзин регистарски број. 

 
Член 18 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија”. 

 
    Бр. 31-1636/2                                Министер за култура 

   09 март 2006 година                 Благој Стефановски, с.р. 
             Скопје                                                                                 
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П   Р   О   Г   Р   А   М   А 
ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА КОНЗЕРВАТОРСКА ЛИЦЕНЦА 

 
 

I. ТЕМИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ СПОРЕД ВИДОВИТЕ 
НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО  

 
АРХИТЕКТОНСКО И АРХЕОЛОШКО НАСЛЕДСТВО  

1. Архитектонското и археолошкото наследство  во Националната класификација на 
културното наследство на Р. Македонија. 

2. Главни карактеристики на архитектонското и археолошкото наследство: 
- типови градби, конструктивни системи, техники на градење; 
- интегрални делови/содржини на градбата (ѕидно сликарство, мозаик, камена/дрвена 

пластика). 
3. Конзерваторски истражувања и практика: 
- историја и теорија на конзервацијата на археолошкото и архитектонското наследство; 
- традиционални и современи системи на градење и градежни материјали - идентифика-

ција, стандарди, компатибилност; 
- утврдување на техничката состојбата на градбата; 
- причини и видови на оштетувања;  
- превентивни техники и методи на заштита (отстранување на вегетација, покривање, 

потпирање и сл.); 
- општи познавања на геомеханичките својства на теренот, климатските, сеизмичките и 

други (природни) услови важни за одвивање на конзерваторскиот процес; 
- вид, обем и начин на изготвување на изведбена документација; 
- подготовка и организација на работите во конзерваторскиот процес; 
- мерки на безбедност при работа;  
- утврдување мерки на заштитен режим по завршувањето на конзерваторските зафати 

со цел - опстојување, развој и користење на доброто. 
 

ЅИДНО СЛИКАРСТВО 
1. Ѕидното сликарство во Р. Македонија – општи познавања на уметничките и технич-

ко-технолошките особености на најзначајните остварувања во одредени историски перио-
ди. 

2. Конзерваторски истражувања и практика: 
- техники на ѕидно сликарство – фреско, секо, комбинирани техники; 
- структура на ѕидното сликарство – подлоги и малтери, врзива и пигменти; 
- извори за конзервацијата на ѕидното сликарство; 
- утврдување на техниката и состојбата (носач, подлога, сликан слој); 
- причини за оштетувањата (природни/биолошки, човечки фактор); 
- соли и нивната растворливост (видови, идентификација и отстранување); 
- видови микроорганизми и метод(и) за нивно отстранување; 
- физичко-хемиски истражувања за идентификација и примена на материјали (неинва-

зивни и инвазивни методи и др.); 
- конзерваторски методи (зацврстување/фиксирање, консолидација на пукнатини, чи-

стење, отстранување на патина, флеки, стари и несоодветни премачкувања и сл.); 
- ретуширање и реинтеграција на боите; 
- трансфер и враќање; 
- раслојување; 
- материјали и инструменти за конзервација (традиционални/современи); 
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- вид и обем на изведбена документација; 
- подготовка и организација на работите во конзерваторскиот процес; 
- мерки за безбедност при работа; 
- методи и пристап кон презентација; 
- мерки на превенција од оштетувања. 
 

МОЗАИК 
1. Главни карактеристики на видови мозаици: подни мозаици во античка Грција и Рим, ви-

зантиски и средновековни подни и ѕидни мозаици, мозаични икони. 
2. Материјали за изработка на мозаик (камен, мермер, стакло, стаклени пасти, позлата, 

глазирана керамика и др). 
3. Техника(и) и технологија на изработка на мозаик. 
4. Конзерваторски истражувања и практика: 
- извори за конзервација на мозаик; 
- современи методи за идентификација на материјалите (структура, својства) и нивната 

примената; 
- утврдување на техничката состојба; 
- причини за оштетувања – природни/климатски, биолошки, човечки фактор; 
- превентивни техники и методи на заштита (отстранување на вегетација, чистење, по-

кривање, песочна покривка итн.); 
- конзерваторски методи – консолидација, фиксирање на подлога (малтер), лепење на 

отпаднати делови, чистење на површината, вадење/ поставување/ пренесување на мозаик, 
реконструкција на подлогата и на отпаднати делови; 

- методи и пристап кон презентација и заштита/одржување на мозаичните површини; 
- вид и обем на изведбената документација; 
- подготовка и организација на работите во конзерваторскиот процес; 
- мерки за безбедност при работа. 
 

ИКОНИ И ДРУГИ СЛИКАРСКИ ДЕЛА 
1. Класификација на иконите и сликарските дела според Националната класификација 

на културното наследство на Р. Македонија. 
2. Конзерваторски истражувања и практика: 
- техника и технологија на изработка на икони и други сликарски дела: носач (видови и 

начин на обработка), подлога (платно/грунд; видови и состав - полнител, врзиво, пласти-
фикатор итн.), боен слој и позлата (пигменти и врзива, техники на позлатување), заштитен 
слој (видови на лакови, состав, начин на изработка), опкови и друг вид апликации; 

- историја на материјалите и извори за технологијата и техниката на изработка на икони 
и на други сликарски дела; 

- утврдување на техничката состојба; 
- причини за оштетувања – микро - климатски/биолошки/човечки фактор; 
- физичко-хемиски анализи на видовите оштетувања; 
- современи методи за идентификација на материјалите (структура, својства) и нивната 

примена примена; 
- конзерваторски методи (консолидација, трансфер на нов носач, реконструкција, рас-

лојување, чистење и регенерација на лак, рентулажа и др.); 
- фактори кои влијаат при изборот на конзерваторскиот метод (состојба/зачуваност, 

функција и сл.); 
- вид и обем на изведбената документација; 
- подготовка и организација на работите во конзерваторскиот процес; 
- мерки на безбедност при работа; 
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- мерки за превенција од оштетување на делата за време на чување, експонирање и 
транспорт. 

 
ПРЕДМЕТИ ОД СТАКЛО/КЕРАМИКА/МЕТАЛ/КАМЕН/ДРВО  

1. Класификација на предмети од стакло/керамика/метал/камен/дрво во Националната 
класификација на културното наследство во Р. Македонија. 

2. Техника и технологија на изработка на предмети од стакло/керамика/ метал/ка-
мен/дрво и апликации од други материјали. 

3. Познавања на ликовни и вајарски техники и методи. 
4. Конзерваторски истражувања и практика: 
- теорија/извори за конзервација на предмети од стакло/ керамика/ метал/ камен/дрво; 
- селекција и класификација на зачувани предмети или делови од стакло/керамика/ме-

тал/камен/дрво; 
- физичко-хемиски анализи и други методи за утврдување на структурата, квалитетот и 

начинот на изработка на предмети од стакло/керамика/метал/камен/дрво; 
- утврдување на состојбата на дела од стакло/керамика/метал/камен/дрво или на оддел-

ни зачувани фрагменти; 
- причини и видови на оштетувања – природни/биолошки/човечки фактор(и); 
- превентивни техники и методи на заштита (при пронаоѓање, транспорт, времено депо-

нирање и во текот на конзерваторскиот процес); 
- конзерваторски техники и методи - чистење, импрегнирање, консолидација, лепење, 

лиење, изработка на калапи, моделирање рекомпонирање, реставрација, реконструкција, 
фумигација и др; 

- материјали за конзервација – врзива, лепила, пигменти, лакови, позлата, реагенси, рас-
творувачи/ разредувачи, емулзии и др.; 

- вид и обем на изведбената документација; 
- чување и презентација на предмети или делови од стакло/керамика/метал/камен/дрво; 
- подготовка и организација на работите во конзерваторскиот процес; 
- мерки на безбедност при работа. 
 

ДВИЖНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО РАБОТЕНО НА ПОДЛОГА ОД ЦЕЛУЛОЗА И 
КОЖА 

1. Класификација на движно културно наследство и уметнички предмети работени на 
подлога од целулоза и кожа во Националната класификација на културното наследство на 
Р. Македонија. 

2. Видови и начин на припрема на подлоги – целулозна (хартија, папирус итн.) и кожна 
(пергамент, друг вид кожа). 

3. Средства за пишување/цртање (сликање) – туш, мастило, молив, бои/пигменти итн.; 
4. Материјали за подврзување. 
5. Конзерваторски истражувања и практика: 
- теорија/извори за конзервација на дела работени на подлога од целулоза и кожа; 
- селекција и класификација на зачувани дела или делови/фрагменти работени на под-

лога од целулоза и кожа; 
- физичко-хемиски анализи за утврдување на структурата, квалитетот, начинот на изра-

ботка и употребата на средства за пишување/ цртање (сликање) на дела работени на под-
лога од целулоза и кожа; 

- утврдување на состојбата или на делови/ фрагменти; 
- причини и видови на оштетувања – природно стареење, биолошки, физичко-хемиски 

и механички фактор(и); 
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- превентивни техники и методи на заштита (при пронаоѓање, транспорт, времено депо-
нирање и во текот на конзерваторскиот процес); 

- конзерваторски техники и методи - чистење (дезинфекција, неутрализација и др.), 
консолидација, лепење, рекомпонирање, реставрација, реконструкција и др.; 

- материјали за конзервација – лепила, пигменти, реагенси, растворувачи/ разредувачи, 
мастила, емулзии и др.; 

- вид и обем на изведбената документација; 
- начин на чување - сместување, ракување и сл.; 
- начин на експонирање; 
- подготовка и организација на работите во конзерваторскиот процес; 
- мерки на безбедност при работа. 
 

ПРЕДМЕТИ ОД ТЕКСТИЛ 
1. Класификација на текстилни предмети во Националната класификација на културно-

то наследство на Р. Македонија. 
2. Техника и технологија за изработка на ткаен /плетен/везен предмет, со додатоци/ап-

ликации. 
3. Класификација на текстилните влакна и нивни основни карактеристики (природни, 

вештачки, комбинација). 
4. Конзерваторски истражувања и практика: 
- теорија/ извори за конзервација на текстилни предмети; 
- анализи за утврдување на структурата, квалитетот и техниката на изработка на тек-

стилни предмети; 
- методи за утврдување на видот на текстилните влакна (согорување, опип, лупа, ми-

кроскоп, ултравиолетови зраци); 
- причини и видови на оштетувања – природно стареење,/биолошки/физичко-хемиски и 

механички фактор(и); 
- превентивни техники и методи на заштита (при пронаоѓање, транспорт, времено депо-

нирање и во текот на конзерваторскиот процес); 
- конзерваторски техники и методи - чистење, рачно обновување, лепење, комбинација 

на техники и методи; 
- материјали и инструменти за конзервација – конци (памучни, ленени, свилени и др.), 

видови на платна (за подлога на оштетени делови), четки, корита и др.; 
- вид и обем на изведбената документација; 
- начин на чување - сместување, ракување и сл.;  
- начин на експонирање; 
- подготовка и организација на работите во конзерваторскиот процес; 
- мерки на безбедност при работа. 
 
ФИЛМСКА ЛЕНТА 
 
1. Класификација на филмска продукција во Националната класификација на културно-

то наследство на Р. Македонија. 
2. Основни карактеристики на филмска лента (димензии, состав, техника). 
3. Конзерваторски истражувања и практика: 
- теорија/извори на конзервација на филмската лента; 
- методи за кинотечна обработка на филм – техничка, филмолошка; 
- видови на оштетувања на филмска лента–механички, хемиски; 
- превентивни техники и методи на заштита (при пронаоѓање, транспорт, привремено 

депонирање и во текот на конзерваторскиот процес); 
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- конзерваторски техники и методи - чистење, лепење, перфорација, понатамошна лабо-
раториска обработка); 

- вид и обем на изведбена документација; 
- начин и услови за чување, ракување, пакување и сл.; 
- подготовка и организација на работите во конзерваторскиот процес; 
- мерки на безбедност при работа. 
 
II. ТЕМИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА НОРМАТИВНИОТ ДЕЛ НА ИСПИТОТ 
1. Меѓународни прописи 
(а)  Конвенција за заштита на културните добра во случај на вооружен судир, Хаг, 14 

мај 1954 година; 
(б)   Прв протокол на Хашката конвенција од 1954 година,14 мај 1954 година; 
(в)   Втор протокол на Хашката конвенција од 1954 година, 26 март 1999 година; 
(г)   Конвенција за мерките за забрана и спречување на недозволен увоз, извоз, и пренос 

на сопственост на културните добра, Париз, 14 ноември 1970 година; 
(д)  Европска конвенција за заштита на археолошкото наследство, Лондон, 6 мај 1969 

година; 
(ѓ)  Ревидирана европска конвенција за заштита на археолошкото наследство, Валета, 

16 јануари 1992; 
(е)  Европска конвенција за заштита на архитектонското наследство, Гранада, 3 октом-

ври 1985 година; 
(ж) Конвенција за заштита на светското културно и природно наследство, УНЕСКО, 

Париз, 1972. 
2. Национални прописи 
- Закон за култура 
- Закон за заштита на културното наследство 
- Закон за просторно и урбанистичко планирање 
- Закон за градење 
- Закон за музеите 
- Закон за библиотеките 
- Закон за задолжителен примерок 
- Закон за авторско право и сродните права 
- Подзаконски акти за соодветните области. 

 


