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ПОИМНИК НА ТЕРМИНИ 
Културно 
наследство 
 

Материјални и нематеријални добра коишто, како израз или сведоштво 
на човековото творештво во минатото и сегашноста или како заеднички 
дела на човекот и природата, поради своите археолошки, етнолошки, 
историски, уметнички, архитектонски, урбанистички, амбиентални, 
технички, социолошки и други научни или културни вредности, 
својства, содржини или функции, имаат културно и историско значење 
и заради нивната заштита и користење се наоѓаат под правен режим 
согласно ЗЗКН и друг закон; 

Недвижно 
културно 
наследство 
 

Недвижно културно наследство се материјалните добра со статус на 
културно наследство подигнати врз земјиште или зависни од него, 
односно кои не можат да се движат и да се поместуваат од едно место 
на друго без притоа да не се оштети нивната суштина (недвижни добра 
по природа), како и добра кои по своите физички својства се движни, а 
од оправдани причини се во состав на некое недвижно добро, како: 
инсталации, опрема, украсни елементи и слично, што трајно се поврзани 
со недвижното добро или трајно служат за негово користење (недвижни 
добра по намена); 

Споменици Поединечни градби, односно дела на архитектурата и на 
градежништвото или нивни делови и остатоци, вклучувајќи ги 
елементите и структурите од археолошки карактер, скулпторски, 
сликарски или дела на применетата уметност и на техничката култура 
трајно поврзани за одредена средина, натписи, пештерни живеалишта, 
надгробни споменици, меморијални објекти и обележја поврзани со 
значајни настани и истакнати личности, други поединечни недвижни 
добра од културно и историско значење, заедно со инсталациите, 
украсните елементи и другите движни предмети што се трајно споени 
за самата градба или трајно служат за нејзино искористување.  
Споменици се сметаат и зградите чија главна и ефективна намена е 
чување или изложување на движно културно наследство, како и 
посебните скривници определени за сместување на движното културно 
наследство во случај на вооружен судир; 

Споменички 
целини 
 

Урбани, рурални и други населби или нивни делови и остатоци, 
вклучувајќи ја опремата на населбите, земјоделски, индустриски и 
други стопански комплекси и изолирани или поврзани групи градби 
коишто со своето единство или вклопеност во пејзажот сочинуваат 
топографски определена целина. Споменички целини се сметаат и 
центрите во кои се наоѓаат значен број на споменици и движно 
културно наследство, определени како објект на заштита во случај на 
вооружен судир; 

Културни пре-
дели 
 

Културни предели се посебни делови од пејзажот коишто се 
истакнуваат како области на специфична интеракција на човекот и 
природата, односно како делумно изградени и уредени подрачја, култни 
места, места поврзани со битки или други значајни настани, градишта, 
некрополи и други археолошки наоѓалишта или места што сведочат за 
постоењето на човекот во просторот и времето, неговите активности, 
начин на живеење, обичаи, верувања или посебни традиции; 
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Категории на 
културно 
наследство 
 

Културно наследство од особено значење: 
 Културно наследство од исклучително значење е секое добро кое што 
има највисоко национално значење и универзални вредности за 
човештвото и неговата историја, култура, уметност, наука или технички 
прогрес.  
Културно наследство од големо значење е секое добро коешто има 
големо значење за националната историја, култура, уметност, наука или 
технички развој.  
Дел од културното наследство што не спаѓа во категоријата културно 
наследство од особено значење, а претставува трајна вредност, се 
категоризира во значајно културно наследство . 
Недвижните и движните добра за кои основано се претпоставува дека 
претставуваат културно наследство и чија заштита е воспоставена со 
акт за привремена заштита врз основа на ЗЗКН, имаат статус на 
привремено заштитени добра. 
Културното наследство на кое му се заканува опасност од оштетување, 
уништување или посериозно нарушување на неговиот интегритет, во 
смисла на ЗЗКН и ратификуваните меѓународни договори е културно 
наследство во опасност ; 

Заштита на 
културното 
наследство 

Заштита на културното наследство во смисла на ЗЗКН е „истражување, 
идентификација, валоризација, ревалоризација, категоризација, 
прогласување, регистрација и означување на културното наследство, 
негово чување, почитување, негување и одржување, конзервација, 
реставрација, реконструкција, дислокација и ревитализација, како и 
превенција, надзор, реституција, презентација, популаризација и секој 
друг облик на непосредно или посредно зачувување на културното 
наследство што се остварува во јавен интерес“; 

Валоризација Стручна и научна процена на вредностите и својствата на добрата 
според утврдени критериуми, во функција на нивно ставање под 
заштита и подведување под соодветен режим на заштита; 

Ревалоризација Стручно и научно преоценување на вредностите и својствата на 
културното наследство, во функција на потврдување, проширување, 
засилување или намалување на дејството на заштитата, вклучувајќи и 
нејзино изземање или престанување; 

Категоризација Определување на степенот на значење на културното наследство во 
јавен интерес, во функција на пропишување соодветен режим на 
заштита, утврдување на приоритетите во заштитата, разграничување на 
надлежностите и примена на ратификуваните меѓународни договори; 

Конзервација Постапка и метод на зачувување на заштитеното добро во изворна, 
односно состојба во која е затекнато, без додавање на елементите што се 
уништени или недостасуваат; 

Реставрација Постапка и метод на автентично обновување на делумно уништено 
заштитено добро, со додавање на деловите што недостасуваат во форма 
и изглед што ги имале или со отстранување на несоодветните делови 
или додатоци; 

Реконструкција Постапка и метод на обновување на заштитено добро што во поголем 
дел е уништено или чии конструктивни и други делови се дотраени; 
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Ревитализација Постапка и метод на враќање на животот во спомениците и старите 
градби во состав на споменичките целини, било со задржување или 
враќање на првобитната или некоја од поранешните функции, било со 
давање нова функција која соодветствува со нивната природа и значење 
и со карактерот на средината во која се наоѓаат; 

Рекогносцирањ
е 

Потврдување на точноста на сознанијата за археолошкото наследство 
врз основа на претходно извидување на одредена месност; 

Интегрирана 
заштита 

Вкупност од мерки на зачувување и активно вклучување на недвижното 
културно наследство во животот на заедницата како фактор на 
одржлив општествен развој, особено во областа на планирањето и 
уредувањето на просторот, инвестиционата изградба, заштитата на 
животната средина и природа и друго; 

Заштитно-
конзерваторски 
услови 

Со заштитно-конзерваторските услови се определуваат дејствијата на 
посегање во интегритетот на заштитеното добро односно заштитеното 
подрачје кои смеат односно не смеат да се преземат.  
Кога не е донесен урбанистички план, односно општ акт според закон 
или во планот нема вградено заштитно-конзерваторски основи, 
условите за изградба на објект или за преземање на мерки на 
непосредна заштита со кој непосредно или посредно се нарушува 
интегритетот на заштитеното добро односно заштитеното подрачје, 
задолжително содржат заштитно-конзерваторски услови (член 74 од 
ЗЗКН); 

Превентивна 
заштита 

Постапка и метод на директна интервенција на културно наследство од 
привремен карактер, што се презема заради спречување на различни 
негативни влијанија врз заштитена градба, дел од градба или движен 
предмет, односно нивна привремена заштита до создавање на услови за 
преземање на други неопходни мерки на непосредна заштита; 

Непосредна 
заштита 

Работите на конзервација, реставрација, реконструкција, санација, 
адаптација, превентива и секој друг вид директна интервенција на 
заштитените добра што се преземаат во јавен интерес;  

Експропријациј
а на 
недвижност 

Претставува одземање и ограничување на правото на сопственост и на 
имотните права на недвижностите заради реализација на јавен интерес, 
а заради градење на објекти и изведување на други работи (член 1 од 
Закон за експропријација).  
 
Се смета дека постои јавен интерес и поради тоа може да се изврши 
експропријација на недвижност која претставува заштитено добро, 
вклучувајќи и друга недвижност во заштитено подрачје доколку: 
1. Сопственикот на недвижноста нема можност или интерес да обезбеди 
спроведување на пропишаните мерки, па поради тоа постои опасност 
заштитеното добро да биде оштетено или уништено; 
2. На друг начин не можат да се вршат археолошки истражувања и 
ископувања или да се спроведат мерки на заштита; 
3. Потребно е недвижноста да се ревитализира и да се вклопи со нова 
намена во урбана, рурална или природна целина определена со 
просторен, односно урбанистички план или да се изврши обновување и 
уредување на заштитеното подрачје, а тоа не може да се постигне преку 
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вложување средства од Буџетот на Република Македонија на начин 
пропишан со ЗЗКН; 
4. Потребно е заштитеното добро да се оспособи и користи за културни 
дејности, а сопственикот не е во можност тоа да го спроведе и 
5. На друг начин не може да се овозможи или суштествено да се олесни 
проучувањето на заштитеното добро или да се овозможи негова 
достапност на пошироката јавност (член 143 од ЗЗКН); 

Акт за заштита  Решение за привремена заштита, решение за прогласување значајно 
културно наследство, одлука за прогласување културно наследство од 
особено значење и одлука за утврдување резервирана археолошка зона; 

Заштитни 
евиденции 
 

Инструменти на заштита и интегрален дел на системот за заштита на 
културното наследство, што сочинуваат единствена целина на 
усогласени, споредливи и употребливи податоци за евидентираните 
добра и претставуваат еден од чекорите за обезбедување на целосна 
идентификација на културно наследство; 

Национална 
класификација 

Стандард на типолошка класификација што се употребува за 
идентификација на културното наследство за службени потреби, по 
групи, подгрупи, видови и типови, со шифри и официјални називи; 

Национален 
регистар на 
културното 
наследство 
 

Регистарот е јавна книга и се состои од главна книга и дополнителни 
регистри. Главната книга се состои од посебни делови за недвижното, 
движното, нематеријалното и културното наследство од особено 
значење. 
Дополнителни регистри се:  
Регистар на добра под привремена заштита; 
Регистар на културно наследство во опасност и 
Регистар на резервирани археолошки зони. 
Регистарот го води УЗКН, согласно Законот за општата управна 
постапка.  
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РЕЗИМЕ 
 
Извршивме ревизија на успешност на тема “Ефикасност на политики и мерки за 
заштита, управување и ревитализација на недвижното културно наследство“ за да 
одговориме на прашањето „Дали со постојната правна рамка, воспоставениот начин 
на водење на евиденција, финансирање на активностите и преземените мерки на 
надлежните институции за идентификација, заштита и надзор се обезбедува 
остварување на ефикасна заштита на недвижното културно наследство?“. 
 
Ревизијата на успешност е извршена согласно Годишната програма за работа на 
Државниот завод за ревизија за 2022 година. Оваа ревизија претставува пилот 
ревизија која е реализирана во рамките на Tвининг проектот „Подобрување на 
надворешната ревизија и парламентарниот надзор“ спроведен меѓу ВРИ на РСМ, 
Република Бугарија и Република Хрватска. 
 

Опфатот и доказите кои се обезбедени по пат на спроведување на техники и 
методологија, како и примена на ISSAI стандардите за ревизија на успешност при 
извршувањето на ревизијата, даваат основа да го изразиме следниот заклучок: 
 
Стекнавме разуно уверување дека мерките и активностите за заштита, управување и 
ревитализација на недвижното културно наследство кои се преземаат од страна на 
надлежните институции не се доволни и ефикасни да се оствари потребната заштита 
и ревитализација и создава реална опасност за трајно зачувување на недвижното 
културно наследство за идните генерации.  
Утврдивме дека со закон се обезбедени услови за заштита на културното наследство, 
со одредени недоречености и неусогласеност со поврзаната законска регулатива, 
како и неприменливи законски решенија во пракса кои ги отежнуват постапките за 
непосредна заштита на културното наследство. Отсуство на стратешки и плански 
документи има влијание врз дефинирање на приоритетни цели и основни начела, 
мерки и активности за заштита и користење на културните добра и утврдување на 
активности за трајно зачувување на културните вредности и нивна интегрирана 
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заштита. Нецелосно спроведена класификација и извршена ревалоризација за само 
18% од вкупниот број на регистрирани недвижни културни добра во РСМ, нецелосно 
воспоставена заштитна евиденција, необезбедени сеопфатни и ажурирани податоци 
во регистарот на недвижно културно наследство и неизграден Национален 
информативен систем за културното наследство придонесуваат да не се обезбедени  
јавно достапни информации за културното наследство на РСМ и негова заштита. 
Финансиските средства за заштита на културно наследство од буџетски и странски 
извори за периодот од 2018 – 2021 година се реализирани во вкупен износ од 293.528 
илјади денари, при што одобрените буџетски средства од МК по Нацрт-програмите за 
сите НУ секоја година бележат намалување во однос на побараните средства кое се 
движи во просек од 16% до 23% по година. Утврдивме дека висината на обезбедените 
финансиски средства и стручните лица не се доволни за ефикасно спроведување на 
активностите за непосредна заштита, а неправилно алоцирање на средства за 
заштита ја ограничуваат можноста за навремена и соодветна заштита на недвижните 
добра. Нерешените имотно-правни односи, долгиот период на постапките за 
експропријација, отсуството на редовна грижа, одржување, обезбедување, преземање 
на мерки за заштита од страна на имателите/корисниците и надлежните институции, 
придонесуваат кон оштетување, загуба, уништување, зголемени трошоци за 
одржување и активно функционирање на културното наследство. Отуството на 
надзор над секое преземање мерки на непосредна заштита од страна на 
инспекциската служба, делумно извршени контролни надзори на решенија за 
отстранување на неправилности и непостапување од страна на субјектите по 
изречени мерки придонесуваат кон недоследна примена на пропишаните услови и 
намалена ефикасност од инспекцискиот надзор, што влијае да не се постигнат 
посакуваните ефекти за одржување, опстанок и ефикасна заштита на недвижното 
културното наследство. 
 
Периодот кој беше опфатен со ревизијата на успешност е од 2018-2021 година, иако 
одредени области, прашања и настани се опфатени пред и последователно до денот 
на известување од извршената ревизија.  
 
Ревизорските активности беа насочени кон следните области: 

- Правна рамка и институционална поставеност на институциите за заштита на 
недвижно културно наследство; 

- Инструменти на заштита преку идентификација, начин на водење на 
евиденциите и информативен систем за културното наследство и 

- Финансирање, преземени мерки за заштита на недвижно културно наследство, 
надзор и контрола. 

 
Со извршената ревизија констатиравме одредени состојби во областите предмет на 
ревизија и тоа како што следува: 
 
Правна рамка и институционална поставеност на институциите за заштита на 
недвижно културно наследство 
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Со ЗЗКН се уредени условите за заштита на недвижното културно наследство, но во 
услови на голем број измени и дополнувања на законот и пропишани законски 
решенија кои никогаш не се применeти во пракса утврдени се одредени 
недоречености и отсуство на одредби со кои прецизно се регулира користењето и 
управувањето од страна на сопствениците, односно корисниците на недвижното 
културно наследство, отсуство на одредби за санкционирање поради непредвидени 
глоби и прецизни законски одредби за контрола на работењето на УЗКН. 
Неусогласеност на одредбите на ЗЗКН и Законот за градење во различното 
дефинирање на поимот „реконструкција“, како и начинот на категоризација на 
недвижно културно наследство придонесува за усложнување на процедурите и 
пролонгирање на постапките за преземање конзерваторски мерки за заштита на 
недвижното културно наследство. 
 
Недостигот од усвоени стратешки документи од областа на културното наследство, 
создава нејаснотии во однос на приоритетните цели и основните начела, мерки и 
активности за заштитата на културното наследство. Изработена е Национална 
стратегија за заштита и користење на културното наследство 2021-2025 година, но 
истата се уште не е донесена, со што законскиот услов за донесување останува 
неисполнет. Воедно не се преземени потребните активности за: 

- донесување на плански и програмски документи за управување и 
ревитализација на Старата скопска чаршија која претставува споменична 
целина што влијаело врз утврдување на активностите на заштитата, 
уредување, трајно зачувување на културните вредности и автентичноста, 
можноста за ревитализација и рационално користење на споменичната целина 
и нејзините контактни зони и  

- целосна имплементација на предвидените активности на Планот за 
интегрирана заштита на старото градско јадро на Охрид, како и редовен 
мониторинг и вреднување на резултатите за заштита.   

 
Со закон утврдените надлежности на институциите 1 не обезбедуваат меѓусебна 
поврзаност како и контрола од страна на МК на работата на УЗКН, што влијае врз 
меѓусебната координација при креирање на политиките за културното наследство. 
Кај дел од НУ2 не е извршена предвидената законска обврска за реорганизација од 
Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј во Конзерваторски центар, за 
што се укажува од повеќето надлежни во НУ и УЗКН на потребата од нивна 
реорганизација во насока на зголемена ефикасност и можност за зајакнување на 
капацитетите и подобри резултати во заштитата на недвижното културно наследство. 

Во НУ особено е изразен недостигот на стручни кадри (конзерватор, виш конзерватор, 
советник конзерватор и сл.), што влијае врз извршување на основната функција и 
активностите за кои истите се формирани. Процентуалното учество на вкупниот број 
на пополнети работни места на стручните лица во однос на вкупниот број на 
вработени кај НУ се движи од 20% до 73%. 

                                                
1 МК и УЗКН; 
2 Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј во Охрид, Прилеп, Струмица, Штип и Битола;  
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Инструменти на заштита преку идентификација, начин на водење на 
евиденциите и информативен систем за културното наследство 
 
Управувањето и спроведувањето на активностите за обезбедувањето на единствен 
пристап за идентификацијата на културното наследство кое се остварува преку 
мерките за: класификација, воспоставување на заштитна евиденција, валоризација, 
ревалоризација и документирање не е ефективно поради присуството на низа 
слабости:  

- нецелосно спроведена класификација на регистрираните недвижни добра, што 
подразбира идентификација на културното наследство со шифри и 
официјални називи, која е спроведена само на спомениците на култура за кои е 
издадено решение за ревалоризација; 

- стручна и научна проценка на вредноста и својствата на културното 
наследство „ревалоризација“, во периодот од 2005 заклучно со јули 2022 година 
e извршена на 233 недвижни добра што претставува 18% од вкупниот број 1.292 
регистрирани недвижни добра внесени во националниот регистар на културно 
наследство, иако постапката требало да заврши заклучно со 31.12.2007 година; 

- заштитната евиденција која треба да се води за културното наследство и 
добрата за кои основано се претпоставува дека претставуваат културно 
наследство, не е целосно и навремено воспоставена од НУ и УЗКН и не е 
воспоставен унифициран начин на водење на основна евиденција кај НУ;  

- Националниот регистар на недвижно културно наследство кој се води во УЗКН 
не содржи целосни и ажурни податоци и истиот според својата содржина и 
начин на водење не е изготвен според барањата на законската регулатива и 
подазаконските акти; 

- не е изграден Национален информативен систем за културното наследство 
што влијаe врз отсуство на јавно достапни, сеопфатни и точни информации за 
културното наследство и неговата заштита, споредливост и употребливост на 
податоците. Кон крајот на 2021 година отпочнати се активности за негово 
воспоставувње.   

 
Финансирање, преземени мерки за заштита на недвижно културно наследство, 
надзор и контрола 
 
Воспоставениот начин на финансирање на недвижното културно наследство не 
обезбедува јасни и објективни критериуми за распределба на висината на средствата 
и е еден од најзначајните слабости во спроведувањето на функциите на надлежните 
институции за заштита на недвижното културно наследство. Средствата за заштита 
на културно наследство секоја година бележат намалување како резултат на 
намалување на првично одобрениот годишен буџет со ребаланс и пренамени на 
истиот при што утврдивме дека процентот на одобрените средства од МК во однос на 
побарани средства со Нацрт-програмите за сите НУ за периодот од 2018 – 2021 година 
се движи во просек од  16% до 23% по година, а за голем дел од проектите за кои НУ 
аплицираат не се одобруваат финансиски средства. Необезбедени доволно 



 

Конечен извештај од Ревизија на успешност – “Ефикасност на политики и мерки 
за заштита, управување и ревитализација на недвижното културно наследство“ 

 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 11  
1. _______________________                                                     _______________________ 
2. _______________________                                                      
3. _______________________                                                      

финансиски средства за спроведување на активностите за непосредна заштита ја 
ограничуваат можноста за навремена и соодветна заштита на недвижните добра. 
Мерките и активностите за заштита, управување и ревитализација на недвижното 
културно наследство кои се преземаат од страна на надлежните институции не се 
доволни и ефикасни при што констатиравме: 

- отсуството на редовна грижа, одржување, обезбедување и мерки за непосредна 
заштита од страна на имателот и надлежната институција за заштита 
придонесуваат кон оштетување, загуба, уништување и зголемени трошоци за 
одржување и активно функционирање на културното наследство; 

- во изминатиот период присутно е континуираното вложување во проекти за 
темелна обнова на манастирски конаци, изградба на новоградби како 
придружни објекти, кои излегуваат надвор од рамките на конзерваторски 
интервенции за што се одвојуваат значајни финансиски средства, наместо 
првенствено преземање на мерки за заштита, решавање и надминување на 
проблемите на заштитените културни добра. Наведените состојби 
придонесуваат кон трајно оштетување, загуба и уништување на културното 
наследство; 

- нерешените имотно-правни односи, односно долгиот период на траење на 
постапките за експропријација на недвижност во приватна сопственост на кој 
се простира културно добро влијае врз можноста за преземање на мерки за 
заштита, финализирање на археолошките истражувања, конзервација и 
ревитализација на споменици на културата и археолошки локалитети кои се 
од јавен интерес за РСМ; 

- недостигот на интерни акти од страна на надлежните институции за 
преземање на превентивни мерки за заштита и спречување од незаконски 
дејствија и итна акција, вооружен судир и природни непогоди придонесува за 
отсуство на навремена и веродостојна информација за нивната состојба и 
настанатите оштетувања и уништувања на недвижното културно наследство. 

 
Вршењето на инспекцискиот надзор од УЗКН е во услови на значаен недостиг на 
инспектори, односно екипираност со тројца инспектори во 2021 година со надлежност 
за вршење надзор на сите видови културно наследство на целата територија на РСМ. 
Во вакви услови, утврдивме дека инспекциската служба нема извршено надзор над 
секое преземање мерки на непосредна заштита, делумно извршени контролни 
надзори по издадените решенија за отстранување на неправилности со што 
отсуствуваат податоци за постапување на субјектите по изречените мерки.  
 
За надминување на погоре наведените состојби, до надлежните институции дадовме 
препораки кои се темелат на резултатите од извршената ревизија и се во функција на 
подобрување на правната рамка и институционална поставеност на надлежните 
институции, начинот на финансирање на заштитата и воспоставениот механизам за 
надзор и контрола, со цел да се обезбеди додадена вредност во насока на зајакнување 
и создавање на ефикасен систем на заштита, управување, користење и надзор на 
недвижното културно наследство и создавање на поповолни услови за негов 
опстанок. 
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Од страна на  в.д. директор на НУ Завод за заштита на спомениците на културата и 
музеј – Охрид, доставено е известување на Нацрт извештајот на овластениот државен 
ревизор, истото е разгледано и е констатирано дека се прифаќа поради техничка 
грешка.  
 
Од страна на  претседател на Комисија за управување со светско природно и културно 
наследство во Охридскиот регион, доставени се забелешки на Нацрт извештајот на 
овластениот државен ревизор, истите се разгледани и констатирано е дека од вкупно 
четири забелешки, три претставуваат известување за категорија на заштитени добра 
и претходно спроведени активности, а една забелешка е прифатена. Прифатените 
коментари соодветно се обелоденети во Конечниот извештај на овластениот државен 
ревизор.  
 

1. ВОВЕД 
 

1.1. Културното наследство во РСМ  
 

Културното наследство е темел на националниот и културниот идентитет на еден 
народ, израз на културните и историските вредности кои ги споделуваме и 
придонесува кон благосостојбата на нашето општество и економијата. Нашата 
држава има богато културно наследство од минатите генерации кое е од 
непроценлива значајност, што треба да се заштитува, зачувува и одржува, како траен 
влог за идните генерации. Вложувањето во културното наследство има повратен 
ефект на општиот развој, a покрај духовното значење и културна важност, 
културното наследство е и важен ресурс за поттикнување на економско – 
туристичкиот развој на РСМ.  Културното наследство е темелна вредност на РСМ што 
се заштитува во секакви околности.  
 
Изборот на темата предмет на ревизија се должи на присуството на повеќе ризици 
врз културно наследство во РСМ и неговата изложеност на одреден степен на 
загрозеност предизвикана од трајни негативни влијанија заради неодржување, 
ненавремено преземање на мерки за заштита, напуштеност, недоволната свест на 
имателите/корисниците за вредностите на културното наследство и сл. 
 
Основна цел на заштитата на културното наследство е преземање на активности за 
спречување на дејства, појави и влијанија со кои се врши или може да настане 
оштетување, уништување, растурање, исчезнување, деградирање и противправно 
присвојување на културното наследство. Крајната цел на заштитата е пренесување на 
културното наследство на идните генерации. 
 
Културното наследство може да биде во сопственост на РСМ (државна сопственост), 
на единиците на локалната самоуправа и на други правни и физички лица. 
 
Културното наследство според неговите својства може да се подели на: недвижно, 
движно и нематеријално  односно духовно културно наследство.  Согласно ЗЗКН, 
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видовите на недвижно културно наследство се презентирани во следниот графички 
приказ:  
 
Графички приказ 1 – Видови на недвижно културно наследство 
 

  
Според добиените податоци од УЗКН на територијата на РСМ со акт за заштита се 
регистрирани 1.292 недвижни добра (споменици и споменични целини), прикажани во 
Графички приказ 2: 
       

 
Покрај добра регистрирани со „акт за заштита“ законот препознава „добра за кои 
основано се претпоставува дека претставуваат културно наследство”. Вкупниот број 
на добра за кои се претпоставува дека претставуваат културно наследство и се 
евидентирани во евиденциите на надлежните институции изнесува 6.747.  
 
Во досегашниот период ниту едно добро не е прогласено како културен предел 
поради отсуство на стручен, интегриран и мултидисциплинарен пристап меѓу 
надлежните министерства за култура и животна средина и просторно планирање.  
 
 
 

Недвижно културно наследство

Споменици Споменични 
целини Културни предели
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Категории на културно наследство 

Културното наследство се категоризира како културно наследство од особено 
значење  (кое може да биде од исклучително значење и од големо значење) и 
значајно културно наследство.  
Одлука за прогласување културно наследство од особено значење донесува Владата 
на РСМ по предлог на УЗКН и мислење на Националниот совет за културно 
наследство. 
Решение за прогласување на значајно културно наследство донесува донесува УЗКН 
по предлог на надлежната јавна установа за заштита. 
 
Графички приказ 3 – Категории на културно наследство 

 
За културното наследство од особено значење се определува режим на заштита од 
прв степен, а за значајното културно наследство се предвидени мерки на заштита од 
втор степен3. 
Како посебни категории на заштитени добра се: добрата под привремена заштита и 
културното наследство во опасност.  
Решение за привремена заштита се донесува за добрата за кои основано се 
претпоставува дека претставуваат културно наследство за недвижните, без оглед на 
нивниот вид. Решението го донесува УЗКН, врз основа на предлог на надлежната 
јавна установа за заштита. 
Решение за прогласување на културно наследство во опасност донесува УЗКН, по 
службена должност и по барање на надлежната јавна установа за заштита, во рок од 
осум дена од приемот на барањето. 
 
Светско природно и културно наследство на Охридскиот Регион  

Охридскиот регион изобилува со автентично културно наследство со изворни и 
оригинални облици. Овој регион е впишан на Листата на светско наследство заради 
своите природни вредности во 1979 година, а во 1980 е извршено проширување на 
номинацијата со дополнување на критериумите за културни вредности и доброто е 
впишано под името „Охридски Регион со неговите културни и историски аспекти и 

                                                
3 Правилник за валоризација, категоризација и ревалоризација на културното наследство (Сл.весник на 
РМ бр.111/05) и Правилник за критериумите, условите и начинот на вршење на валоризација, 
категоризација и ревалоризација на културното наследство, содржината на елаборатите и начинот на 
обезбедување на ревизијата (Сл.весник на РСМ бр.44/2021); 

Културно наследство од особено значење: 

*од исклучително значење

*од големо значење

Значајно културно наследство

Културно наследство во опасност Добра под привремена заштита

Категории на 
културно 

наследство
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неговата природна средина“. По впишувањето на Листата на светско наследство, 
состојбата со заштитата на добрата ја следи Центарот за светско наследство на 
УНЕСКО со своите советодавни тела. 
Во 2005 година, констатирана е потребата од ревидирање на границите на регионот и 
промена на името под кое е запишано доброто на Листата на светско наследство, а во 
јули 2006 година, новиот назив на доброто - Природно и културно наследство на 
Охридскиот Регион и предложената модификација на неговите граници се 
прифатени на Комитетот за светско наследство.  
Статусот Светско наследство на УНЕСКО е најпрестижната титула што едно подрачје 
или локалитет може да ја добие. Со потпишувањето на Конвенцијата за светско 
наследство, РСМ се обврзува својот единствен УНЕСКО регион со природно и 
културно наследство да го заштити, зачува, презентира и пренесе на идните 
генерации. 
 

1.2. Законска регулатива и стратешки документи: 
 
Правната рамка за културното наследство во РСМ е определена во повеќе законски и 
подзаконски акти и стратешки документи меѓу кои за темата на ревизијата значајни 
се следните: 

 Закон за заштита на културното наследство4; 
 Закон за културата5; 
 Закон за прогласување на старата скопска чаршија за културно наследство од 

особено значење6; 
 Закон за прогласување на старото градско јадро на Охрид за културно 

наследство од особено значење7; 
 Закон за управување со светското природно и културно наследство на 

Охридскиот регион8; 
 Закон за градење9; 
 Закон за животната средина10; 
 Закон за инспекциски надзор11; 
 Закон за прекршоците12; 
 Закон за општа управна постапка13. 

 
Стратешки документи и подзаконски акти од областа: 
 
                                                
4 („Службен весник на РМ“ бр.20/2004.......20/2019); 

5 („Службен весник на РМ“ бр.31/1998.......11/2018); 

6 („Службен весник на РМ“ бр.130/2008.......171/2010); 

7 („Службен весник на РМ“ бр.47/2011.......154/2015); 

8 („Службен весник на РМ“ бр.75/2010); 

9 („Службен весник на РМ“ бр.130/2009....... и „Службен весник на РСМ“ бр.96/2021); 
10 („Службен весник на РМ“ бр.53/2005.......... и „Службен весник на РСМ“ бр.171/2022); 
11 („Службен весник на РМ“ бр.50/2010...........120/2018); 
12 („Службен весник на РСМ“ бр.96/2019); 
13 („Службен весник на РСМ“ бр.96/2019). 
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- Национална стратегија за развој на културата 2018 – 2022 година и стратешки 
планови; 

- Национална класификација на културното наследство; 
- Правилник за националниот регистар на културно наследство; 
- Правилник за содржината и начинот на водење на заштитните евиденции на 

културното наследство и добрата за кои основано се претпоставува дека 
претставуваат културно наследство, на дисперзираното и странско културно 
наследство, како и на начинот на вршење на нивните ревизии; 

- Правилник за валоризација, категоризација и ревалоризација на културното 
наследство; 

- Правилник за критериумите, условите и начинот на вршење на валоризација, 
категоризација и ревалоризација на културното наследство, содржината на 
елаборатите и начинот на обезбедување на ревизијата; 

- Други подзаконски и интерни акти поврзани со темата на ревизија. 
 

1.3. Институционална рамка за ревизијата  
 

Институционалната рамка за креирање, реализација, надзор и контрола на 
активностите и проектите за заштита на недвижното културно наследство во РСМ ја 
сочинуваат следните институции: Министерството за култура, Управа за заштита на 
културното наследство и 9 Национални установи и тоа:  
 

- три Конзерваторски центри – Национален конзерваторски центар Скопје, 
Конзерваторски центар Скопје и Конзерваторски центар Гостивар,  

- пет Заводи за заштита на спомениците на културата и Музеи - во Охрид, 
Прилеп, Струмица, Штип и Битола и  

- една Установа за управување со археолошкиот локалитет Стоби.  
 

Единиците на локалната самоуправа и нивните органи и јавни служби се одговорни 
за остварувањето на заштитата во рамките на нивните надлежности утврдени со 
закон. Сопствениците и другите иматели на културното наследство се одговорни за 
одржувањето, чувањето, почитувањето и правилното користење на културното 
наследство и имаат права и должности утврдени со закон. Грижата за културното 
наследство и неговото почитување е должност на секој граѓанин. 
 
Врз основа на утврдени критериуми на ревизијата по однос на број и опфат на 
територијални подрачја/општини над кои НУ имаат надлежност за заштита, износ на 
доделени/исплатени буџетски средства за реализација на проекти за заштита на 
недвижното културно наследство и прогласено културно наследство во опасност, со 
ревизијата се опфатени: 
 
Министерството за култура  е надлежна институција за дејностите од областа на 
културата, основање и работа на националните установи за заштита на културното 
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наследство, за финансирање на нивните годишни програми, за изборот во стручни 
звања во заштитата како и за креирање на културни политики за културата, 
вклучително и за заштитата на културното наследство. МК, исто така е надлежно за 
нормирањето на заштитата на културното наследство и за иницирање на 
ратификација на меѓународните договори од областа на заштитата на културното 
наследство. Согласно организационата поставеност на МК, меѓу останатите 
предвиден е Сектор за заштита на културното наследство, во чии рамки е 
Одделението за недвижно културно наследство и аудиовизуелни добра, со 
надлежности од аспект на темата предмет на ревизија.  
МК врши надзор на работата на јавните установи за заштита на културното 
наследство во однос на законското и наменското користење на буџетските средства 
при остварување на програмите за нивната работа. 
 
Управата за заштита на културното наследство  е формирана согласно Законот за 
заштита на културното наследство од 2004 година, како орган во состав на МК со 
својство на правно лице, со надлежност во повеќе сегменти во заштитата на 
културното наследство и тоа:  

- води управни постапки за културното наследство и донесува управни акти; 
- ги следи состојбите со културното наследство и предлага мерки за 

унапредување на неговата заштита преку подготовка на планови и програми; 
- го координира спроведувањето на националните и стратегиски проекти, 

планови и програми во остварувањето на заштитата на културното наследство;  
- предлага Национален акциски план за превенција на криминалитетот против 

културното наследство и го координира неговото спроведување;  
- води централна евиденција и посебни национални инвентари на културното 

наследство, Национален регистар на културното наследство, ги врши работите 
поврзани со воспоставувањето, организирањето и развојот на 
Информативниот систем за културното наследство на РСМ;  

- врши класифицирање според Националната класификација на културното 
наследство;  

- предлага Национална стратегија за заштита и користење на културното 
наследство и врши работи на безбедносна заштита и заштита на културното 
наследство во случај на вооружен судир и природни непогоди;  

- ги врши работите на инспекцискиот надзор над спроведувањето на прописите 
за заштита на културното наследство и врши други работи утврдени со закон. 
 

Според организационата поставеност УЗКН во својот состав има сектори и 
одделенија кои се задолжени за извршување на задачите од областа што е предмет на 
нашата ревизија и тоа: Сектор за идентификација, заштита и користење на 
културното наследство во чиј состав е Одделението за недвижно културно наследство, 
Сектор за превенција и инспекциски надзор и Сектор за меѓународна соработка, 
документација и дигитализација на културното наследство.  
  



 

Конечен извештај од Ревизија на успешност – “Ефикасност на политики и мерки 
за заштита, управување и ревитализација на недвижното културно наследство“ 

 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 18  
1. _______________________                                                     _______________________ 
2. _______________________                                                      
3. _______________________                                                      

НУ Национален конзерваторски центар Скопје  е матична национална установа за 
заштита на недвижното културно наследство со надлежност на 35 општини14 на 
подрачјето на РСМ и ги врши следниве надлежности:  

- води матична евиденција за заштитените и недвижните добра за кои основано 
се претпоставува дека претставуваат културно наследство;  

- врши стручна контрола на конзерваторските проекти изработени од 
надлежните национални установи за заштита во дејноста;  

- врши конзерваторски надзор над изведувањето работи на непосредна заштита 
од страна на надлежните национални установи за заштита во дејноста;  

- врши работи на централна лабораторија за физичко-хемиски и био-хемиски 
испитувања;  

- врши работи на централна информативно-документациска служба за 
недвижното културно наследство;  

- изработува стручни елаборати за валоризација и ревалоризација на 
недвижните добра, како и заштитно-конзерваторски основи за потребите на 
просторните и урбанистичките планови;  

- врши конзерваторски истражувања и други истражувачки работи за заштита 
на недвижното културно наследство, изработува конзерваторски проекти, 
врши и организира изведувања на конзерваторско-реставраторски и други 
работи на непосредна заштита;  

- врши стручна контрола на конзерваторските проекти изработени од други 
овластени правни и физички лица, како и конзерваторски и друг вид стручен 
надзор над спроведувањето на мерките за заштита на недвижното културно 
наследство;  

- ја следи состојбата на недвижното културно наследство кое се наоѓа на 
подрачјето на општините за кои е надлежен и за секоја промена на заштитено 
добро ја известува УЗКН, дава стручна помош на имателите на заштитените 
добра и врши други функции утврдени со закон. 

 
НУ од областа на културата за заштита на културното наследство, со својство на 
правно лице:  

- Конзерваторски центар Скопје , има надлежност на 17 општини15; 
- Завод за заштита на спомениците и музеј Охрид има надлежност на 

териториите на општините Охрид, Струга, Вевчани и Дебарца и 
- НУ Завод за заштита на спомениците и музеј Прилеп има надлежност на 

териториите на општините Прилеп, Долнени, Кривогаштани и Крушево.  
 
Наведените НУ ги имаат следните надлежности:  

                                                
14 Берово, Брвеница, Велес, Виница, Врапчиште, Вранештица, Градско, Дебар, Делчево, Демир Капија, 
Другово, Желино, Зајас, Јегуновце, Кавадарци, Кичево, Кратово, Крива Паланка, Куманово, Липково, 
Македонски Брод, Македонска Каменица, Маврово и Ростуша, Неготино, Осломеј, Пехчево, Пласница, 
Пробиштип, Ранковце, Росоман, Старо Нагоричане, Тетово, Теарце, Центар Жупа и Чашка; 
15 Аеродром, Арачиново, Студеничани, Петровец, Илинден, Сопиште, Сарај, Чучер Сандево, Зелениково, 
Гази Баба, Бутел, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Центар, Чаир и Шуто Оризари; 
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- ги проучува, истражува и со научни методи ги обработува прашањата од 
областа на заштитата на недвижното културно наследство;  

- изработува стручни елаборати за валоризација и ревалоризација на 
недвижните добра;  

- изработува заштитно-конзерваторски основи за потребите на просторните и 
урбанистичките планови;  

- врши археолошки истражувања на објектите што се предмет на конзервација; 
врши конзерваторски истражувања и други истражувачки работи за заштита 
на недвижното културно наследство; изработува конзерваторски проекти;  

- врши стручна контрола на конзерваторските проекти изработени од други 
овластени правни и физички лица;  

- врши и организира изведувања на конзерваторско-реставраторски и други 
работи на непосредна заштита, уредување и презентација на заштитените 
недвижни добра;  

- врши конзерваторски и друг вид стручен надзор над спроведувањето на 
мерките за заштита на недвижното културно наследство согласно со ЗЗКН;  

- врши стручни експертизи и процена на штета на заштитените недвижни добра;  
- дава стручна помош на имателите на заштитените добра;  
- управува со недвижното културно наследство во државна сопственост, за кое 

му е пренесено правото на користење и врши други стручни работи што во 
надлежност со ЗЗКН како и со друг закон.  

 
1.4. Финансиски средства за заштита на недвижно културно наследство 

 
Начинот и условите на финансирање на дејностите во културата и НУ се уредени со 
Законот за културата. Финансирањето на националниот интерес во културата се 
врши со средства од Буџетот на РСМ. МК ја финансира работата на НУ во културата 
со склучување на договор за финансирање на годишната програма за работа на НУ и 
учествува во финансирањето на проекти од национален интерес во културата на 
други правни и физички лица.  
Буџетски средства за реализација на проекти за заштита на недвижно културно 
наследство за периодот од 2018-2021 година за: 

- националните и локалните установи изнесуваат 360.859 илјади денари, од кои е 
реализиран износ од 252.301 илјади денари, и 

- други корисници (правни и физички лица) се одобрени средства во износ од 
20.819 илјади денари од кои е реализиран износ од 16.454 илјади денари. 

Недвижното културно наследство може да се финансира и од сопствени извори 
(самофинансирачки активности), странски извори на средства, донации, средства од 
локалната самоуправа и сл. Согласно обезбедените податоци, во периодот од 2018-
2021 година вкупниот износ на реализирани средства од страна на НУ од: 

- сметката за самофинансирачки активности изнесува 4.897 илјади денари,  
- од меѓународни извори доделени на три НУ16 изнесува 19.876 илјади денари.  

                                                
16 НУ Заводи за заштита на спомениците и Музеј - Битола и Струмица и НУ за управување со 
археолошкиот локалитет Стоби; 
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Буџетските средства за вршење на управните, стручните и други работи од областа на 
заштитата на културното наследство од страна на УЗКН за периодот од 2018-2021 
година изнесуваат 449.440 илјади денари, од кои е реализиран износ од 433.923 илјади 
денари. 
 
2. ЦЕЛИ, ОПФАТ И МЕТОДОЛОГИЈА НА РЕВИЗИЈАТА  

 
2.1. Цели на ревизијата 
 
Целта на ревизијата e да се процени ефикасноста на политиките и мерките 
преземени од надлежните органи за заштита, управување и ревитализација на 
недвижното културно наследство и да се даде одговор на прашањето: „Дали со 
постојната правна рамка, воспоставениот начин на водење на евиденција, 
финансирање на активностите и преземените мерки на надлежните институции 
за идентификација, заштита и надзор се обезбедува остварување на ефикасна 
заштита на недвижното културно наследство?“. 
 
Со препораките кои ќе произлезат од оваа ревизија, додадената вредност од истата ќе 
биде во насока на подобрување на активностите на државните органи за заштита на 
недвижното културно наследство во РСМ. 
 
2.2. Опфат на ревизија  

 
Ревизијата на успешност го опфаќа периодот од 2018 до 2021 година, а дадени се и 
состојби кои се случиле претходно и последователно. Со ревизијата беа опфатени: 
Министерството за култура, Управата за заштита на културното наследство, НУ 
Национален конзерваторски центар Скопје, НУ Конзерваторски центар Скопје, НУ 
Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Охрид и НУ Завод за заштита 
на спомениците на културата и Музеј Прилеп. 
 

Во опфатот на ревизијата, во фазата на извршување се вклучени областите поврзани 
со:  

- правна рамка и институционална поставеност за заштита на недвижно 
културно наследство; 

- инструменти за заштита преку идентификација, начин на водење на 
евиденциите и информативен систем за културното наследство и 

- финансирање, преземени мерки за заштита на недвижно културно наследство, 
надзор и контрола. 

 
За секоја од наведените области, потребно е да се даде одговор на следниве 
специфични прашања и потпрашања:   

1. Дали со постојната законска рамка и институционална поставеност се 
овозможува ефикасна заштита на недвижното културно наследство? 
1.1. Дали законската регулатива јасно и целосно ги уредува прашањата за 

заштита на недвижното културно наследство и постои меѓусебна 
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усогласеност на основниот со другите закони? 
1.2. Дали се донесени стратешки и плански документи за заштита и 

управување со недвижно културно наследство и се следи нивната 
реализација? 

1.3. Дали со постојната институционална поставеност на надлежните 
институции и нивната кадровска екипираност се овозможува  
остварување на ефикасна заштита на недвижното културно наследство? 

 
2. Дали преземените активности за идентификација и евиденција на недвижното 

културно наследство обезбедуваат целосни и ажурни податоци? 
2.1. Дали со преземените активности за класификација, водење на заштитна 

евиденција, валоризација и ревалоризација е обезбедена сеопфатна 
идентификација на недвижното културно наследство на територијата 
на РСМ? 

2.2. Дали воспоставениот регистар на недвижно културно наследство 
содржи целосни и ажурни податоци согласно барањата на законската 
регулатива и подзаконските акти? 

2.3. Дали е воспоставен информативен систем за културното наследство во 
РСМ кој  обезбедува јавно достапни, сеопфатни и точни информации за 
недвижното културно наследство и неговата заштита? 

 
3. Дали обезбедените финансиски средства и преземените мерки за заштита и 

надзор придонесуваат за заштита на недвижното културно наследство? 
3.1. Дали со обезбедените финансиски средства и начинот на нивна 

распределба на надлежните институции се создаваат услови за 
навремена  и ефикасна заштита на недвижното културно наследство? 

3.2. Дали со преземените мерки за заштита на надлежните институции се 
создаваат поволни услови за опстанок и задржување на интегритетот на 
недвижното културно наследство?  

3.3. Дали се преземени мерки за заштита и спречување од незаконски 
дејствија, вооружен судир и природни непогоди со кои може да настане 
оштетување и уништување на недвижното културно наследство? 

3.4. Дали капацитетите и преземените мерки и активности од страна на 
инспекциската служба за културно наследство обезбедуваат ефикасен 
надзор врз заштитата, безбедноста и интегритетот на недвижното 
културното наследство?  
 

2.3.  Критериуми за ревизија  
 

За оценка на ефикасноста на државните органи за спроведување на политиките и 
мерките за заштита, управување и ревитализација на недвижното културно 
наследство, во однос на нормативните услови, стратешките и плански документи, 
институционалната поставеност, инструментите на заштита преку идентификација, 
начинот на водење на евиденциите, информативниот систем за културно наследство, 
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финансирањето, преземените мерки на надлежните институции за заштита, надзор и 
контрола применети се критериуми и индикатори за оценка наведени во Прилог 1. 
 
2.4. Методологија на ревизија 
 
2.4.1. Ревизијата на успешност е извршена во согласност ИССАИ стандардите и 

Кодексот на етика. 
 

2.4.2. За постигнување на целта на ревизијата, при извршување на ревизијата 
применивме пристап ориентиран кон системи и пристап ориентиран кон 
резултатите, поединечно или во комбинација, во зависност од спецификата на 
соодветниот критериум. 
 

2.4.3. Со цел добивање на релевантни и доволни ревизорски докази кои водат кон 
ревизорските наоди, заклучоци и препораки, користени се следните техники: 

-  проучување на законската регулатива од областа предмет на ревизија; 
-    интернет истражувањa; 
-  разговори/интервјуа со лица релевантни за темата на ревизијата;  
-  проверка на документација и  
-  анализа на податоци од регистрите, евиденциите и документите. 
 

2.4.4. Ревизијата на успешност е извршена во периодот од 12.03.2022 до 26.09.2022 
година, од тим на Државниот завод за ревизија. 

 
2.4.5. Резултатите од спроведената ревизија на успешност беа презентирани на 

завршен состанок на ден 26.09.2022 година.  
 
На ден 22.11.2022 година, од страна на в.д. директор на НУ Завод за заштита на 
спомениците на културата и музеј – Охрид, добиено е известување по Нацрт 
извештајот на овластениот државен ревизор. Известувањето по Нацрт извештајот кое 
се однесува на точката 3.1.9. е разгледано и е констатирано дека се прифаќа поради 
техничка грешка.  
 

На ден 09.12.2022 година, од страна на претседател на Комисија за управување со 
светско природно и културно наследство во Охридскиот регион добиени се 
забелешки на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор. Забелешките кои 
се однесуваат на точките 1.1., 3.1.3., 3.1.6. и точка 5. - препорака 34, се разгледани и 
констатирано е дека од вкупно четири забелешки, три претставуваат известување за 
категорија на заштитени добра и претходно спроведени активности, а една 
забелешка е прифатена. Прифатените коментари соодветно се обелоденети во 
Конечниот извештај на овластениот државен ревизор.  
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3. НАОДИ И ОЦЕНКИ  
 

3.1. Правна рамка и институционална поставеност за заштита на недвижно 
културно наследство 

 
Нормативни услови за заштита и усогласеност на законската регулатива  

3.1.1. Основна одредница во заштитата на културното наследство во РСМ е 
одржувањето на културното наследство, заради создавање на поповолни услови за 
понатамошно зачувување за идните генерации, негова употреба во целите на 
одржливиот развој и создавање на услови за негова самоодржливост. Најважните 
сегменти во продуктивното и правилно спроведување на севкупниот процес на 
заштита на културното наследство претставуваат доброто планирање, реализација и 
координирање на активностите за заштита на културното наследство коешто зависи 
од пропишаните и утврдени надлежности. 

 
Во 2004 година донесен е Законот за заштита на културното наследство17, со тоа што 
од денот на донесување истиот е изменет и дополнуван 16 пати заради негово 
усогласување со европските директиви, негово усогласување со домашни прописи, 
како и измени во насока на доуредување и допрецизирање на одредени прашања кои 
се опфатени со истиот.  
 
Со законот се утврдуваат видовите, категориите, идентификацијата, начините на 
ставање под заштита и другите инструменти на заштита на културното наследство, 
режимот на заштита и користењето, правата и должностите на имателите и 
ограничувањата на правото на сопственост, организацијата, координацијата и 
надзорот, стручните звања и други прашања од значење за единството и 
функционирањето на системот за заштита на културното наследство во РСМ. 
 
Врз основа на извршената анализа на ЗЗКН ревизијата ги утврди следните состојби: 

- за вршење на управните, стручните и други работи од областа на заштитата на 
културното наследство18 основана е УЗКН, како орган во состав на МК, со 
својство на правно лице. Од друга страна пак, во Законот за организација и 
работа на органите на државната управа, УЗКН не е предвидена како орган во 
состав на МК, со што не постои усогласеност помеѓу двата закони; 

- со ЗЗКН не се предвидени прецизни законски одредби за контрола на 
работењето на УЗКН, освен одредбите 19  со кои е предвидена обврска за 
доставување на годишен извештај на директорот до Владата на РСМ. Притоа, 
ревизијата утврди дека за периодот од 2018-2021 година не се изготвени и 
доставени годишни извештаи до Владата. Ваквата состојба придонесува за 
отсуство на контрола во однос на целокупното работење на УЗКН; 

                                                
17 („Службен весник на РМ“ бр. 20/2004; 71/2004; 115/2007; 18/2011; 148/2011; 23/2013; 137/2013; 164/2013; 
38/2014; 44/2014; 199/2014; 104/2015; 154/2015; 192/2015; 39/2016; 11/2018 и 20/2019) 
18 член 144 од ЗЗКН; 
19 во член 144-б, став 1, алинеја 4 од ЗЗКН 
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- отсуствува прецизно нормативно и детално уредување на поимот користење и 
управување со недвижното културно наследство од страна на сопствениците, 
односно корисниците на културното наследство на кои им е пренесено правото 
на користење и управување, што влијае врз начинот на одржување, чување и 
правилно користење на недвижното културно наследство;  

- по жалбата на решението на инспекторот за културно наследство20, одлучува 
Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен. Ревизијата утврди дека согласно Законот за 
основање на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на 
инспекцискиот надзор и прекршочната постапка, надлежност за решавање по 
жалби против решенија донесени во прв степен во инспекциска постапка, како 
и по жалби против одлуките за прекршок што се донесени од прекршочен 
орган има Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на 
инспекцискиот надзор и прекршочната постапка, што доведува до 
неусогласеност помеѓу наведените закони; 

- согласно ЗЗКН не е предвидена глоба, доколку правното или физичко лице 
нема обезбедено заштитно-конзерваторски услови при изградба на објект или  
преземање на мерки на непосредна заштита, поради што инспекторот за 
културно наследство на сторителот не може да му издаде прекршочен платен 
налог и/или да води прекршочна постапка преку надлежен суд; 

- за правното лице кое изведува работи на непосредна заштита без 
конзерваторско одобрение или работите на непосредна заштита се вршат од 
лице кое не е овластено за вршење на работи на непосредна заштита, или 
работите ги изведува спротивно на издаденото конзерваторско одобрение, 
предвидени се прекршочни одредби21. Но, во прекршочните одредби од ЗЗКН, 
не е предвидена глоба односно санкционирање на работи кои се веќе изведени 
со отстапувања и кои отпосле ги констатирал инспекторот или 
конзерваторскиот надзор, што претставува злоупотреба од страна на 
носителите на конзерваторските одобренија; 

- согласно Правилникот22 за валоризација, категоризација и ревалоризација на 
културното наследство  пропишано е дека ревизија на изготвените стручни 
елаборати за валоризација односно ревалоризација се врши од страна на 
комисија формирана од министерот за култура, за секој елаборат одделно. 
Ревизијата утврди дека, ваквите одредби не се усогласени, односно се во 
колизија со ЗЗКН23 каде е уредено дека ревизија на изготвените стручни 
елаборати за валоризација односно ревалоризација врши УЗКН. Со новиот 
Правилник 24  од 2021 година констатиравме дека воопшто не е уредена 
постапката за ревизија на изготвените стручни елаборати за валоризација 

                                                
20 член 171 од ЗЗКН 
21 член 172 став 1 точка 10 од ЗЗКН 
22 („Службен весник на РМ" бр. 111/2005), член 39 од Правилникот; 
23 член 35, став 7; 
24  Член 39 од Правилник за критериумите, условите и начинот на вршење на валоризација, 
категоризација и ревалоризација на културното наследство, содржината на елаборатите и начинот на 
обезбедување на ревизијата („Службен весник на Република Македонија" бр. 44/2021), 
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односно ревалоризација, иако во насловот на правилникот е наведено „и 
начинот на обезбедување на ревизијата“; 

- заради следење, остварување и унапредување на заштитата и користењето на 
културното наследство се основа Национален совет за културното наследство 
како советодавно и координативно тело на Владата на РСМ25, составен од 
претседател и 11 членови. Од доставената документација од МК, ревизијата 
утврди дека за период од 01.06.2017 - 23.09.2019 година не е донесен акт за 
основање на Националниот совет од страна на Владата на РСМ, поради што во 
овој период отсуствува придонес во давање на мислења и препораки за 
унапредување на заштитата за културното наследство. По наведениот период 
именувани се три нови состави на Националниот совет од кои последниот е во 
мај 2022 година26. Исто така, ревизијата утврди отсуство27 на извештаи за 
работата на националниот совет до Владата на РСМ најмалку еднаш годишно, 
што придонесува за намалена отчетност, транспарентност и редовна 
информираност на Владата на РСМ за состојбите со културното наследство 
како темелна вредност на РСМ. 

Наведените состојби на отсуство на контрола врз работењето над УЗКН, одредби за 
санкционирање поради непрпредвидени глоби во законот, како и не уредување на 
постапката за ревизија на елаборатите за валоризација и ревалоризација влијаат врз 
остварување на ефикасна заштита на културното наследство.  

 
3.1.2. Заштитата на културното наследство е условена и од поврзаноста на ЗЗКН со 
одредбите од друга национална законска регулативa. Врз основа на извршената 
анализа на законската регуатива ревизијата ги утврди следните состојби: 

- постои неусогласеност во дефинирање на поимот „реконструкција“ во Законот 
за градење и ЗЗКН. Имено, согласно Законот за градење терминот 
реконструкција претставува „изведување на работи во рамките на постојниот 
габарит на објект со кои се влијае врз исполнувањето на основните барања за 
градбата и со кои се менува усогласеноста на градбата со проектот според кој е 
изградена, со менување на фасада, промена на технолошкиот процес и на 
инсталацијата, санација и замена на конструктивни елементи и слично, 
односно изведување работи... со кои се менува усогласеноста на градбата со 
проектот според кој е изградена“. Додека пак, според ЗЗКН поимот 
„реконструкција“ е  постапка и метод на обновување на заштитено добро што 
во поголем дел е уништено или чии конструктивни и други делови се дотраени. 
Од тие причини, поточно заради неусогласеност на терминот реконструкција 
според двата закони, НУ за заштита, како и другите правни/физички лица 
носители на конзерваторски проекти се соочуваат со потешкотии при 
потребата за обезбедување на одобрение од Министерството за транспорт и 
врски на РСМ согласно Законот за градење.  

                                                
25 член 158 од ЗЗКН; 
26 Бр.14-3677/2 од 17.05.2022 година; 
27 Известување од МК бр.29-8649/2 од 11.08.2022 година, дека не располагаат со извештаи за работата на 
националниот совет доставени до Владата на РСМ, согласно член 159 од ЗЗКН; 
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Исто така, постои разлика во начинот на изготвување на содржината на 
конзерваторските проекти согласно Правилникот за конзерваторските 
проекти согласно ЗЗКН и Правилникот28 за содржината на проектите согласно 
Законот за градење. Ова во пракса подразбира дека носителите на 
конзерваторски проекти при барање на одобрение до УЗКН како надлежна 
институција го доставуваат во форма и содржина согласно Правилникот за 
конзерваторски проекти, а доколку УЗКН упати на потребата од обезбедување 
на одобрение според Законот за градење, истиот треба да го прилагодат 
согласно прописите за градење. Ваквата состојба доведува до дополнително 
време и трошоци за носителите на проекти и одолговлекување на постапката; 

- согласно од Законот за градење29, заштитеното недвижно културно наследство 
спаѓа во градба од прва категорија, со што овие градби ги изедначува со 
електрани, термоцентарали и хидроцентрали, државни патишта, железнички 
пруги и други слични градби. На ваков начин, воспоставен е критериум 
правните лица кои имаат право да вршат работи на непосредна заштита, 
односно изведување на конзерваторско-реставраторски работи да поседуваат 
Лиценца „А“. Ваквата поставеност во пракса значително го стеснува кругот на 
правни лица кои конкурират во постапките за јавни набавки (врска точка 3.3.1.). 
При спроведените интервјуа, од страна на надлежните лица во НУ беше 
укажано дека во РСМ нема специјализирана градежна фирма за конзервација, 
која ќе ги практикува традиционалните техники и материјали, а фактот дека 
фирмите поседуваат лиценца „А“, не е гаранција за професионално и стручно 
извршување на конзерваторско-реставраторските работи на недвижното 
културно наследство; 

- при водење на инспекциски постапки согласно ЗЗКН не е предвидена Опомена 
како инспекциска мерка со која субјектот на надзор примарно се задолжува да 
ги отстрани утврдените неправилности и недостатоци во определен рок, 
поради што ЗЗКН не е усогласен со Законот за инспекциски надзор, иако 
прашањето за усогласување на материјалните закони е уредено во член 106 од 
Законот за инспекциски надзор со кој се определува дека законите со кои се 
уредува надлежноста на инспекциските служби, ќе се усогласат со одредбите 
на ЗИН во рок од шест месеци од денот на влегување во сила;  

- со ЗЗКН30, е пропишано дека земјоделско земјиште, пасишта и шуми во 
сопственост на РСМ на кои се наоѓа евидентирано или заштитено археолошко 
наоѓалиште, може да се дадат под закуп или да им се изврши трансформација 
во градежно земјиште по претходна согласност од УЗКН. Но, ваквите одредби 
не се регулирани и уредени со Законот за земјоделското земјиште како 
материјален закон. Во пракса има случај каде што при инспекциски надзор31 
над состојбата на евидентирано недвижно добро - археолошки локалитет, 
добиена е информација дека катастарските парцели каде што се лоцирани 

                                                
28 Правилник за содржината на проектите, означувањето на проектот, начинот на заверка на проектот од 
страна на одговорните лица и начинот на користење на електронските записи; 
29 член 57 
30 член 79-а  
31 Записник ИП1 Број 12-27 од 24.02.2021 година; 
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археолошките структури, се издадени под концесија/закуп од страна на 
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на РСМ, за што 
УЗКН немала претходна информација ниту издала согласност. Истиот 
археолошки локалитет подоцна е ставен под привремена заштита согласно 
издадено Решение32. Ваквиот случај ја наметнува потребата од усогласување 
на Законот за земјоделското земјиште со ЗЗКН. 

Наведените состојби на неусогласеност на основниот закон за заштита на културното 
наследство со другата законска регулатива има влијае врз одолговлекување и 
отежнување на постапките за непосредна заштита на културното наследство и 
отсуство на информации за издавање под закуп или трансформација на земјоделско 
земјиште на кое се наоѓа евидентирано или заштитено недвижно добро. 

 
Стратешки и плански документи за заштита и управување 

 

3.1.3. Стратешкото планирање претставува процес во кој се определуваат 
приоритетите и целите кои според регулативата се сметаат за најважни, се 
дефинираат програми, проекти и активности преку кои ќе се остварат дефинираните 
приоритети и се утврдуваат потребните средства за реализација на приоритетите 
преку буџетскиот процес. 

 
Врз основа на извршената анализа на изготвените стратешки документи и нивната 
реализација ревизијата ги констатира следните состојби: 

 во мај 2018 година Собранието на РМ ја донесе Национална стратегија за развој 
на културата 2018 – 2022 година33 како основен стратегиски документ во 
областа на културата со општи и поединечни цели кои произлегуваат од 
согледување на состојбите и утврдени приоритети во дејностите од културата. 
Стратегијата содржи дел кој се однесува на недвижното културното 
наследство со краток осврт на законската регулатива, состојбата и главните 
предизвици, односно ризици со кои се соочува недвижното културно 
наследство и утврдени главни приоритети.   

Меѓу главните приоритети утврдени во стратегијата за развој на културата ги 
издвојуваме следните: изработка на стратегија за заштита на културно наследство, 
подготовка на нов закон за заштита на културно наследство, ревизија на статусот и 
улогата на УЗКН, оцена на состојбите во Установите за заштита на културно 
наследство и редефинирање на нивната улога, изработка на национален акциски 
план за превенција на културно наследство од криминал, поттикнување на студиски 
програми за образование на специјалисти за конзервација и реставрација на 
недвижно и движно културно наследство, воспоставување на стручни методи на 
идентификација, евиденција и валоризација на културните предели, иницирање на 
интегриран пристап во нивната заштита и обука на кадарот надлежен за нивна 
изработка и имплементација и сл. 
За спроведување на Националната стратегија донесени се три Стратешки планови 
кои го опфаќаат периодот од 2018-2020, 2019-2021 и 2021-2023 година, во рамките на 
                                                
32 Уп.Бр.18-676 од 06.09.2021 година; 
33 „Службен весник на РМ“ бр.81 од 08.05.2018 година; 
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кои утврдени се целите кои треба да се постигнат за заштита на културното 
наследство и тоа: 

- адекватен третман на недвижното културно наследство во смисла на 
зачувувањето на оригинална содржина и форма;  

- ревитализација и промоција на споменичните добра во насока на нивна 
самоодржливост како туристички и економски потенцијал; 

- запазување на мултикултурната димензија во заштитата на културното 
наследство како одраз на мултикултурниот карактер на општеството. 

Во стратешките планови од областа на заштитата на недвижното културно 
наследство утврдени се активности за поддржување на проекти во согласност со 
Годишната програма за финансирање прoeкти од национален интерес во културата 
за областа на заштитата на недвижното културно наследство на НУ и други 
корисници. За реализација на предвидените активности утврдени со стратешките 
планови се известува во рамките на годишните извештаи за работа на МК, а осврт на 
реализираните активности од претходната година се дава и во рамките на тековниот 
стратешки план во доменот на реализација на програмските активности.  
Ревизијата утврди дека, во рамките на изготвените извештаи и стратешки планови 
отсуствуваат пишани информации, односно не се презентирани податоци за 
реализација на главните приоритети утврдени со Национална стратегија за развој на 
културата 2018 – 2022 година, односно значајно е да се истакне дека од вкупно девет 
главни приоритети шест не се реализирани во целост или воопшто не се реализирани.  
 
Во согласност со Националната стратегија, за периодот предмет на ревизија од страна 
на МК не се донесени годишни планови за остварување на националниот интерес во 
културата согласно Законот за културата34, со кои треба да се утврдат општите 
насоки за остварување на националниот интерес во културата меѓу кои и 
континуирана заштита на културното наследство и негова промоција. 
 

 Национална стратегија за заштита на културно наследство согласно ЗЗКН35 се 
носи за период од 5 години која треба да содржи долгорочни основи на 
политиката за заштита и користење на културното наследство, а со акциски 
план се дефинирааат активности, динамика, носители на активности за 
реализација и проекции на буџетски и вонбуџетски средства, како и 
индикатори за евалуација на нејзиното спроведување. Со законот е предвидено 
стратегијата да ја донесе Собранието на РСМ по предлог на УЗКН по претходно 
мислење од Националниот совет за културно наследство, а УЗКН еднаш 
годишно до Собранието на РСМ да доставува извештај за реализација на 
активностите во согласност со акцискиот план. 

Ревизијата утврди дека во април 2021 година за прв пат е изготвена Нацрт-
Национална стратегија за заштита и користење на културното наследство за 
периодот од 2021-2025 година, која содржи анализа на состојбата со културното 
                                                
34 член 61; 
35  „Службен весник на Република Македонија” бр. 20/04; 71/04; 115/07; 18/11; 148/11; 23/13; 137/13; 164/13; 
38/14; 44/14; 199/14; 104/15; 154/15; 192/15, 39/16;  11/18 и 20/2019. 
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наследство, стратешки цели, акциски план со активности и извори на финансирање, 
како и активности за мониторинг и евалуација на стратегијата. УЗКН на ден  
16.08.2021 година36 ја доставила Нацрт-Националната стратегија до Националниот 
совет за културно наследство, а поради не добиено мислење и промена на составот на  
советот, на 26.08.2022 година ја доставува до новооснованиот Национален совет, но до 
денот на извршување на ревизијата истиот нема донесено мислење по стратегијата, 
поради што не е доставена до Собранието на РСМ за нејзино донесување. Притоа 
утврдивме дека не се преземени активности за ажурирање на временскиот период за 
кој истата ќе се однесува.      
Во акцискиот план изготвен со нацрт стратегијата, периодот за реализација на 
предвидените активности е наведен описно (краткорочно, среднорочно и долгорочно) 
без прецизни податоци/година за нивна реализација и проекција на потребни 
финансиски средства.   
 
Недостигот од усвоени стратешки документи од областа на културното наследство, 
има влијание врз дефинирање на приоритетните цели и основните начела, мерките и 
активностите за трајно зачувување на вредностите на културното наследство и 
упатува на потребата од преземање на дополнителни активности за ажурирање на 
временскиот период за кој Национална стратегија за заштита и користење на 
културното наследство ќе биде донесена.   
 
3.1.4. Заради управување со споменична целина за која е донесен акт за заштита, 
согласно ЗЗКН37 се донесува план за управување со недвижно културно наследство, 
со важност од пет години. Планот за управување треба да е усогласен со целите, 
мерките и активностите за заштита и управување со заштитените културни добра, 
актот за заштита, меѓународните стандарди и меѓународните договори 
ратификувани од РСМ, како и со урбанистичките планови и урбанистичко-планската 
документација.  
Планот за управување го донесува субјектот утврден со актот за заштита на доброто, 
а по претходна согласност од УЗКН и од МК. 
 
Старата скопска чаршија, која претставува споменична целина, во октомври 2008 
година со Закон 38  е прогласена за културно наследство од особено значење, 
поткатегорија - големо значење. Споменичката целина Стара скопска чаршија се 
наоѓа на подрачјето на општините Чаир и Центар, според тоа одговорноста за 
преземање на мерки и активности на нејзиното подрачје имаат Општините Чaир и 
Центар и нивните органи и јавни служби во рамките на нивните надлежности, 
имателите на културното наследство во делот на одржување, чување, почитување и 
правилно користење, како и КЦ Скопје за преземање на заштитно-конзерваторски 
мерки согласно ЗЗКН. 
 
                                                
36 Барање мислење бр.03-904/8 од 16.08.2021 година; 
37 член 49-а;  
38 Закон за прогласување на старата скопска чаршија за културно наследство од особено значење 
(Сл.весник на РМ бр.130 од 15.10.2008 година и Сл.весник на РМ бр.171 од 30.12.2010 година); 
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Ревизијата ги констатира следните состојби: 
- отсуствува план за управување со споменичката целина, со мерки и 

активности за заштита, акциски план за спроведување на планот со фискални 
импликации потребни за негово спроведување, субјекти и начин на 
спроведување на планот, како и други мерки и активности за заштита и 
управување кои треба да ги содржи планот утврдени со ЗЗКН. Со законот е 
уредено дека планот го донесува субјектот утврден со актот за заштита на 
доброто, но отсуствува јасно и прецизно утврдување на субјектот кој е 
надлежен за управување со споменичката целина поради што истиот не е 
донесен; 

- заради оспособување на Старата скопска чаршија да служи за задоволување на 
културните, научните, едукативните, естетските, економските, туристичките и 
други потреби на граѓаните, Владата на РСМ на предлог на Националниот 
совет за ревитализација на старата скопска чаршија, донесува Програма за 
ревитализација на Старата скопска чаршија за период од пет години, која 
треба да содржи и план за реализација согласно Законот за прогласување на 
Старата скопска чаршија за културно наследство од особено значење39. Со 
ревизијата утврдивме дека програмата не е донесена и покрај обврската за 
нејзино донесување во рок од 6 месеци од прогласување на законот, од кога се 
изминати 13 години. Националниот совет кој има обврска за предлагање на 
програмата и со надлежност за координирано реализирање на заеднички 
иницијативи, акции или проекти  за заштита, уредување, користење и 
ревитализација на Старата скопска чаршија за прв пат е основан во декември 
2008 година40, а новиот состав на членовите на советот се именувани со 
решение од март 2021 година41. Во Записникот42 од одржаната конститутивна 
седница на последниот состав на националниот совет, е наведено дека во 
изминатиот период била изработена Студија за ревитализација на Старата 
скопска чаршија, меѓутоа истата не е усвоена и донесена од Владата на РСМ.    

Врз основа на спроведените интервјуа со надлежни лица, ревизијата утврди дека 
главната причина за недонесувањето на Програмата за ревитализација е тоа што на  
подрачјето на кое се протега Старата скопска чаршија, не е донесен еден 
урбанистички план (ДУП) за целата површина на целината, врз основа на заштитно-
конзерваторски основи изготвени од надлежната НУ КЦ Скопје со дозволени и 
рестриктивни мерки за секој поединечен составен дел во споменичката целина.   
Причина за наведените состојби претставува и отсуството на методологија за 
изработување и спроведување на планот и програмата. Наведените состојби 
неповолно влијаат врз заштитата, уредувањето, трајно зачувување на културните 
вредности и автентичноста, можноста за ревитализација и рационално користење на 
Старата скопска чаршија и нејзините контактни зони.  
                                                
39 член 11; 
40 Решение за именување претседател и членови на Националниот совет за ревитализација на Старата 
скопска чаршија (Сл.весник на РМ бр.155 од 16.12.2008 година); 
41 Решение за именување претседател и членови на Националниот совет за ревитализација на Старата 
скопска чаршија бр.14-3321/2 од 23.03.2021 година; 
42 Записник бр.28-14333/1 од 16.12.2021 година; 
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3.1.5. Во 2011 година Старото градско јадро на Охрид, кое претставува споменична 
целина со Закон43 , се прогласува за културно наследство од особено значење, 
поткатегорија – големо значење. Со Старото градско јадро на Охрид во името на РСМ 
управува Завод и Музеј Охрид, а во името на локалната заедница управува општината 
Охрид.  
Заради обезбедување посебни услови за трајно зачувување на споменичката целина и 
за отстранување на причините кои ги загрозуваат нејзините вредности, како и заради 
координирано реализирање на заеднички иницијативи, акции или проекти за 
заштита, уредување, користење и ревитализација на Старото градско јадро на Охрид, 
НУ - Завод и Музеј - Охрид и градоначалникот на општината Охрид, изработуваат 
план за интегрирана заштита , кој се донесува за период од пет години44.  
 
Врз основа на извршениот увид во документацијата констатирано е следното:  

- Планот за интегрирана заштита на старото градско јадро на Охрид45 е донесен 
во февруари 2017 година, а го опфаќа периодот 2015-2020 година. Во Планот е 
даден преглед и опис на недвижното културно наследство во составот на 
споменичката целина, која е поделена на 19 комплекси. Околу споменичката 
целина се формира и контактна зона која исто така подлежи на соодветен 
режим на заштита. Во Планот утврдени се клучните ризици со кои се соочува 
културното наследство сo истакнување на проблемот на губење на 
автентичноста на старото градско јадро и нагласување дека поголеми измени 
градот има претрпено во 90-те години од XX век кога современиот урбанизам 
не ги почитувал методологијата и принципите на заштитата, односно биле 
извршени поголеми измени и изградени објекти со големи габарити, висини и  
несоодветна архитектура, со што се нарушува интегритетот и се загрозуваат 
вредностите на културното наследство;  

- Планот за интегрирана заштита содржи акциски план со активности за 
реализирање на целите, мерките и активностите во петгодишниот период, 
притоа повеќето активности во рамките на стратешките цели се предвидени да 
се реализираат преку Општина Охрид и други надлежни институции.  
Во рамките на акцискиот план под надлежност на МК и Завод и Музеј Охрид 
предвидени се активности за реставрација, ревитализација и обновување на 
фасади за периодот од 2015-2020 година со предвидени средства, наведени во 
Анекс 2 - Предлог програма за реализација на фасади. 
Извршивме споредба на 11 предлог проекти предвидени за реализација на 
фасади во анексот, со предлог проектите во Нацрт-програмите за работа за кои 
е аплицирано одобрување на средства за реализација, со што утврдивме дека 
од предвидените проекти, НУ Завод и Музеј Охрид има предложено 4 проекти 
за изведување на конзерваторско-реставраторски работи на фасади, додека 
пак од МК одобрени се средства за 2 проекти. Според тоа утврдивме дека 
предлог програмата за реализација на фасади согласно Планот за интегрирана 

                                                
43 Закон за прогласување на старото градско јадро на Охрид за културно наследство од особено значење, 
Сл.весник на РМ бр.47 од 08.04.2011 година и Сл.весник на РМ бр.154 од 04.09.2015 година;  
44 член 10 од Законот; 
45 Бр.13-221/2 од 06.02.2017 година; 
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заштита, не се реализира според утврдената динамика. Основни причини 
поради кои не е целосно спроведена Предлог програмата за реализација на 
фасади се: нерешени имотно правни односи на објектите, изработени проекти 
за конзервација на фасади меѓутоа не се обезбедени финансиски средства за 
нивна реализација / недоволно обезбедени средства, несогласување од страна 
на сопствениците за изведување на непосредна заштита на нивните објекти 
или промена на сопствениците на објектите.  Во планот предвидено е дека во 
текот на петте години возможни се и адаптации на активностите во согласност 
со програмите за работа на институциите кои ќе бидат инволвирани во 
процесите на имплементација, меѓутоа не се направени ажурирања на истиот; 

- Планот за интегрирана заштита и акцискиот план подлежат на ревизии и 
обновување на целите, мерките и активностите после изминувањето на рокот, 
а оценка и успешноста на спроведувањето на мерките е предвидено по 
изминување на временската рамка од 5 години. Ревизијата утврди дека за 
вреднување и набљудување на спроведување на планот за интегрирана 
заштита не е формиран надзорен одбор од министерот за култура46 согласно 
Законот за прогласување на старото градско јадро на Охрид за културно 
наследство од особено значење. Надзорниот одбор не е формиран и покрај тоа 
што Завод и Музеј Охрид во февруари 2017 година го има доставено47 планот до 
МК за именување на надзорен одбор заради вреднување и набљудување на 
спроведувањето на истиот. Поради наведеното отсуствува извештај од 
реализираните активности и постигнатите стратешките цели и активности на 
планот за интегрирана заштита, со оцена за преземените мерки и препораки за 
надминување на состојбите. 

Слабостите  во имплементацијата на предвидените активности и отсуството на 
редовен мониторинг и вреднување на резултатите, има влијание врз остварување на  
заштита и зачувување на вредностите на културното наследство.   
 
3.1.6. Планот за управување со Светското природно и културното наследство на 
Охридскиот Регион со акциски план за периодот 2020 – 2029 година48 е централен 
плански инструмент за заштита, користење, конзервација и одржлив развој на 
доброто, но и заштита на неговата автентичност и интегритет и пренесување на 
идните генерации.  
Планот е донесен во согласност со Законот за управување со светското природно и 
културно наследство во Охридскиот Регион49, од Владата на РСМ на предлог од 
министерот за животна средина и просторно планирање и министерот за култура, а 
по претходно мислење на Националната комисија на УНЕСКО. 
 

                                                
46 со претставник од:  МК, УЗКН, Управата за животна средина, Министерството за транспорт и врски, - 
Министерството за локална самоуправа, НУ НКЦ Скопје, Меѓународниот совет за споменици и места 
ИКОМОС, Националната комисија на УНЕСКО и Здружението на туристички работници од општината 
Охрид, согласно член 11 од Законот; 
47 Доставување на план за интегрирана заштита бр.03-374/1 од 23.02.2017 година; 
48 „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.45/20; 
49 член 13 од Законот  (Службен весник на РМ бр. 75/10). 



 

Конечен извештај од Ревизија на успешност – “Ефикасност на политики и мерки 
за заштита, управување и ревитализација на недвижното културно наследство“ 

 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 33  
1. _______________________                                                     _______________________ 
2. _______________________                                                      
3. _______________________                                                      

Реализацијата на утврдените приоритети е поддржана со повеќегодишен акционен 
план за нивно реализирање во кои се определени активностите и носителите на 
истите, со рокови за реализација и потребните ресурси за нивно остварување. 
Согласно Законот, Планот го спроведуваат Управата за животна средина, УЗКН, 
градоначалниците на општините Охрид, Струга и Дебарца, имателите на природно и 
културно наследство и други субјекти, секој во рамките на своите надлежности и 
овластувања и согласно активностите во планот.   

 
Со извршениот увид во планот, информации, записници, одлуки на седници на Влада, 
како и спроведени интервјуа со надлежни лица во УЗКН и НУ Завод и Музеј Охрид ги 
констатиравме следните состојби:  

- постои неусогласеност на важечките урбанистички планови (ГУП и одредени 
ДУП) со режимите за заштита за соодветните заштитни зони утврдени во 
Планот за управување. Неусогласеностите се однесуваат на предвидена 
повисока катност и процент на изграденост во важечките урбанистички 
планови, во однос на намалена катност и процент на изграденост, како и 
забрана за окрупнување на градежни парцели што како мерки се утврдени со 
Планот. Мерките произлегуваат од препораките содржани во Извештајот од 
Реактивната мисија на УНЕСКО од 2017 година50 и имаат за цел запирање на 
неконтролираната урбанизација, обезбедување повеќе слободни површини и 
сл. Наведените неусогласености покажуваат проблеми околу спроведување на 
Планот од страна на надлежните институции при издавање на потребните 
одобренија во пракса; 
Во насока кон надминување на неусогласеностите на урбанистичките планови 
со планот за управување во 2021 и 2022 година одржани се седници на Влада, 
работни средби на претставници на надлежните институции, како и насоки од 
МК, од кои произлегуваат повеќе заклучоци за примена на планот и законите 
во пракса, насоки за постапување на надлежните институции при издавање на 
заштитно конзерваторските услови и основи; 

- во февруари 2021 година51 формирана е Комисија за управување со светско 
природно и културно наследство во Охридскиот регион, како координативно и 
советодавно тело, со надлежности да дава мислење за спроведување на 
законите и други прописи од областа на заштитата, ги разгледува и дава 
мислење за просторните и урбанистичките планови во Охридскиот регион, ја 
следи состојбата и предлага мерки за подобрување на светското природно и 
културно наследство и сл. Согласно точка 12. План за мониторинг во рамките 
на Планот за управување со Светското природно и културното наследство на 
Охридскиот Регион, Комисијата има надлежност за мониторинг на неговото 
спроведување преку доставени информации/извештаи од страна на 
надлежните институции -  министерства, Управата за животна средина и УЗКН. 
Надлежните институции еднаш годишно треба да доставуваат заеднички 
извештај до Владата на РСМ. На ревизијата и беа презентирани нацрт 

                                                
50 https://whc.unesco.org/document/158740 
51 Решение бр.14-3323/4 од 16.02.2021 година и 13-3323/6 од 23.03.2021 година, согласно член 10 од Законот; 
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записници од одржани седници на Влада на РСМ 52  во кои се донесени 
заклучоци со задолжувања на надлежните институции по основ на 
информација за спроведување на Планот за управување со светско природно и 
културно наследство. Додека пак, до Комисијата за управување со светско 
природно и културно наследство беше укажано дека во досегашниот период не 
биле доставени информации/извештаи од наведените институции за 
спроведување на планот; 

- во планот за управување во точка 9, потточка 9.2.2. мерки за заштита на 
културното наследство е наведено дека до донесување на урбанистички 
планови усогласени со Планот за управување, изградбата на објекти или 
преземањето на мерки на непосредна заштита задолжително да биде со 
пропишани заштитно-конзерваторски услови. По насоки на МК53, потребно е 
заштитно-конзерваторските услови изработени од Завод и Музеј Охрид пред 
нивно доставување до УЗКН да се достават на мислење до Комисијата за 
управување со светско природно и културно наследство. Исто така, стручните 
контроли на конзерваторските проекти за објекти во Старото градско јадро и 
во Охридскиот регион за кои претходно не се издадени заштитно-
конзерваторски услови на кои мислење дала Комисијата, МК укажува дека е 
потребно да се достават на мислење на стручен тим кој го формира со 
Решение54, по Заклучок на Влада55. На ваков начин се остварува засилена 
контрола на изградбата на објекти или преземањето на мерки на непосредна 
заштита со кои се нарушува интегритетот на заштитеното добро, но 
истовремено постапките за добивање на одобрение/мислење траат подолго; 

- со акцискиот план утврдени се повеќе цели за заштита на светското природно 
и културно наследство и истиот содржи временска рамка за реализација на 
предвидените активности. Ревизијата  истакнува неколку од предвидените 
активности чиј рок за реализација бил  2020 - 2021 година, а истите не се 
реализирани од страна на надлежните институции МК, УЗКН и/или НУ Завод 
и Музеј Охрид и тоа: 
 
o изменување и дополнување на Законот за управување со светско природно 

и културно наследство во Охридскиот регион со цел воспоставување на 
правна основа за донесување на Правилник со кој ќе се пропишат 
заштитните зони и мерките за заштита на природното и културното 
наследство за секоја зона, како и зголемување на надлежностите на 
Комисијата за управување со природното и културното наследство во 
Охридскиот регион, со цел овозможување на ревитализација на 
урбанистичко-архитектонските вредности на културното наследство и 

                                                
52 Записник од 26 седница на Владата на РСМ одржана на 7.12.2020 година, Извадок од Нацрт-записникот 
од 57 седница на Владата на РСМ одржана на 23.03.2021 година, Извадок од Нацрт-записникот од 83 
седница на Владата на РСМ одржана на 29.06.2021 година, Извадок од нацрт-записник од 107 седница на 
Владата на РСМ одржана на 21.09.2021 година; 
53 Бр.08-207/1 од 04.01.2022 година; 
54 Решение бр.53-4224/1 од 19.04.2021 година и Решение за изменување бр.53-4224/13 од 21.12.2021 година; 
55 Заклучок на Владата на РСМ по одржана 57 седница одржана на 23 март 2021 година; 
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зголемување на контролата врз утврдувањето на правниот статус на 
бесправно изградените објекти; 

o изменување и дополнување на ЗЗКН и пропишување основа за 
задолжителна изработка на Студија за влијание на културното наследство 
во процесот на изработка на планска и проектна документација за 
реализација на објекти и инфраструктура во заштитени подрачја, како и 
прецизирање на стручните компетенции за планирање, проектирање и 
преземање на конзерваторско-реставраторски работи во заштитеното 
подрачје; 

o изработка на методологија за вршење посебен конзерваторски мониторинг; 
o изработка на Елаборат за ревалоризација на културното наследство во 

Охридскиот Регион, со идни насоки и параметри за заштита на културното 
наследство во Охридскиот Регион, кој истовремено ќе преставува стручна 
основа за донесување соодветен акт за заштита, но и за изработка на 
заштитно-конзерваторските основи за Охридскиот Регион. Врз основа на 
спроведените интервјуа со надлежно лице во НУ Завод и Музеј Охрид 
утврдивме дека изработката на елаборатот е во тек. 

 
Донесувањето на Планот за управување со Светското природно и културното 
наследство на Охридскиот Регион во согласност со насоките и препораките на 
УНЕСКО е значаен документ кој треба да обезбеди висок степен на заштита на 
исклучителната вредност на културното наследство. Реализацијата на планот е 
динамичен процес кој опфаќа повеќе институции и рамка за спроведување во период 
од 9 години за кои е потребен подолг временски период за мерење на ефектите од 
истите и присутна е потребата од негово редовно следење и ажурирање. 
 
Институционална поставеност и кадровска екипираност на надлежните 
институции 

 

3.1.7. Во однос на поставеноста на институциите за заштитата на недвижното 
културното наследство на државно ниво на три сегменти и тоа МК, УЗКН и надлежни 
НУ, го констатиравме следното: 

- утврдените надлежности на институциите не обезбедуваат контрола на 
работата на УЗКН од страна на МК, со оглед дека директорот на УЗКН за 
својата работа не е одговорен пред министерот за култура, туку пред Владата, 
од што произлегува дека МК нема увид во работата на УЗКН. Од друга страна 
Директорот на УЗКН не ја исполнува обврската до министерот за култура да 
доставува два пати годишно Извештај за извршеното следење на работата на 
јавните установи за заштита на културно наследство; 

- административните процедури за добивање на одобрение на проект се 
сложени и траат долго. Имено УЗКН конзерваторското одобрение треба да го 
издаде во рок од осум дена од приемот на барањето, но постапките на 
издавање одобрение траат од 15 дена до 2,5 месеци, што влијае на 
одолговлекување на  постапката за заштита; 

- Заводите за заштита на спомениците на културата и Музеи не се 
реорганизирани во Конзерваторски центри, како што е предвидено со ЗЗКН. 
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Според образложенијата кои ги добивме од одговорни и вработени лица во НУ 
и надлежните институции во однос на потребата и целисходноста на 
реорганизација на националните установи мислењата се поделени. Имено 
помал дел од одговорните лица сметаат дека досегашното заедничко 
функционирање на установите е поцелисходно од аспект на координирање на 
активностите и работите при археолошките ископувања и конзервацијата. 
Додека пак ставовите на повеќето институции/надлежни лица е дека ваквата 
организација во пракса не создава можности за јасно разганичување на 
работните ангажмани на вработените лица во сегментот на заштита на 
недвижното културно наследство, придобивките од нивната поделба би биле 
зголемена ефикасност, можност за зајакнување на капацитетите и поголем 
резултат во заштитата на недвижното културно наследство; 

- според ЗЗКН највисоката категорија „културно наследство од особено значење 
- поткатегорија културно наследство од исклучително значење“ е во 
надлежност на НКЦ Скопје. Оваа законска одредба во пракса не се применува 
на подрачјето каде што има формирано КЦ или Заводи и Музеи, кои ја 
преземаат улогата на заштита на културно наследство од исклучително 
значење, наместо НКЦ Скопје. 

Отсуството на контрола и поврзаност на УЗКН и МК, како и воспоставената 
институционална поставеност на НУ која не е усогласена со законската регулатива,  
влијаат на остварување на ефикасна заштита на недвижното културно наследство.  
 
3.1.8. Човечките ресурси и вложувањето во унапредување на нивните знаења и 
вештини, се од примарно значење за успешно спроведување на надлежностите и 
активностите на институциите.  

 
Од извршената анализа на организационата поставеност, надлежноста и кадровската 
екипираност во четирите НУ, како и Одделението за недвижно културно наследство и 
Одделение за интегрирана заштита при УЗКН за периодот од 2018-2021 година, ја 
утврдивме следната состојба: 

- постои тренд на опаѓање на бројот на вработени во организационите единици 
за недвижно културно наследство кај дел од НУ, а поради редуцираниот 
стручен кадар се сочуваат со сериозни пречки во нивното секојдневно 
функционирање, односно спроведувањето на програмските активности е 
отежнато (Прилог бр.2 и 3). Покрај недостаток од стручни кадри, значајно е да 
истакнеме дека една НУ56 се сочува со недостиг на документатор во ИНДОК 
центарот, поради што работните задачи ги извршува архиварот. За 
надминување на недостигот на стручен и административен кадар НУ 
континуирано поднесуваат барања за нови вработувања до МК; 

- учеството на вкупниот број на вработени стручни лица (конзерватор, виш 
конзерватор, советник конзерватор) во однос на вкупниот број на вработени кај 
НУ се движи од 20% до 73%; 

                                                
56 Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Прилеп; 



 

Конечен извештај од Ревизија на успешност – “Ефикасност на политики и мерки 
за заштита, управување и ревитализација на недвижното културно наследство“ 

 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 37  
1. _______________________                                                     _______________________ 
2. _______________________                                                      
3. _______________________                                                      

- стручните лица вработени во НУ покрај нивните редовни работни обврски се 
ангажираат за давање на стручна помош при изработка на проекти кај други 
НУ за заштита на културното наследство. Ваквата состојба е особено изразена 
во НУ НКЦ Скопје, чии стручни лица исто така се ангажирани и во извршување 
на дополнителни работни активности57 како што се учество во стручни тимови, 
комисии и работни групи формирани од МК и УЗКН; 

- во РСМ не е воспоставен образовен систем за третманот на културното 
наследство, иако различните видови на културно наследство се предмет на 
проучување во наставно-научните програми на повеќе универзитети. 
Недостатокот од специјалистичко образование сериозно се рефлектира на 
процесот на заштитата на културното наследство. Поради недостигот на 
стручни кадри, МК распишува конкурс58 за поддршка на стручно усовршување 
на дефицитарни кадри во уметностите и заштитата на културното наследство 
од областа на културата за 2022 година со што обезбедува средства во 
еднократен износ од Буџетот на РСМ; 

- во Одделението за недвижно културно наследство и Одделението за 
интегрирана заштита при УЗКН утврдивме дека вкупниот број на пополнети 
работни места во однос на вкупниот број на систематизирани работни места за 
периодот од 2018 до 2021 година се движи од 43% до 56%. 

Наведените состојби на недоволна кадровска екипираност со стручен кадар влијаат 
врз извршување на основната функција и активностите за кои се формирани НУ, како 
и организационите единици надлежни за недвижното културно наследство при 
УЗКН, како што е зачувување на културното наследство во изворна состојба, 
создавање на што поповолни услови за негов опстанок и ефикасна заштита на 
недвижното културно наследство. 
 
3.1.9. Техничката опременост со возила е важен предуслов за НУ за навремено, 
квалитетно и ефикасно вршење на: 

- увид на состојбата на недвижното културно наследство,  
- конзерваторски надзор на мерките за непосредна заштита при реализација на 

проектите утврдени со годишната програма за работа,  
- вршење на рекогносцирање,  
- увид при изработка на елаборати за валоризација и ревалоризација,  
- активности за изработка на заштитно-конзерваторски основи и услови и сл. 

Податоците за возниот парк по НУ се презентирани во следниот графички приказ:  

 

 

 

                                                
57 Годишен извештај за реализација на годишната програма за работа за 2020 година бр.08-97/2 од 
25.02.2021 година; 
58 https://kultura.gov.mk/konkurs-za-poddrska-na-strucno-usovrsuvanje-na-deficitarni-kadri-vo-umetnostite-i-zastitata-na-
kulturnoto-nasledstvo-od-oblasta-na-kulturata-za-2022-godina/ 
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Графички приказ 4 – Вкупна опременост со службени возила на НУ и УЗКН 

 
 

Од извршената анализа на податоците утврдивме недостиг на службени возила, како 
и нивната застареност, дотраеност и нефункционалност, што влијае врз 
навременоста и ефикасноста при вршење на извршување на основната функција на 
НУ, а тоа е зачувување на културното наследство во изворна состојба, создавање на 
поповолни услови за негов опстанок и ефикасна заштита. 
 
3.2. Инструменти на заштита преку идентификација, начин на водење на 

регистар и информативен систем за културното наследство 
 
Идентификација на недвижното културно наследство  

 

Првите чекори и мерки за заштита на културното наследство подразбираат 
идентификување и документирање на културното наследство и неговите вредности.  
Обезбедувањето на единствен пристап во идентификацијата на културното 
наследство се остварува преку мерките за: класификација, воспоставување на 
заштитна евиденција, валоризација и ревалоризација и документирање. 
 

 
 
3.2.1. Заради обезбедување единствен пристап во идентификацијата на културното 
наследство и изградување на информативен систем за културното наследство со 

НУ НКЦ 
Скопје НУ КЦ Скопје

Завод и 
музеј-Охрид

Завод и 
музеј-Прилеп УЗКН

исправни 4 1 1 2 4

не исправни 6 3 1 2

4

1 1
2

4

6

3

1
2

Идентификација 
на културното 

наследство

Класификација

Заштитна 
евиденција

Валоризација и 
ревалоризација

Документирање
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квалитетна споредливост и употребливост на податоците, културното наследство се 
класифицира според Националната класификација на културното наследство 59 . 
Класифицирањето на културното наследство го врши УЗКН60  кога се носи нов 
акт/решение за заштита на културното наследство, во кое доброто се класифицира 
на која категорија, вид, група и подгрупа припаѓа. 
Постапката на валоризација и ревалоризација се спроведува врз основа на изработка 
на елаборат, кои ги изработуваат надлежните НУ за заштита, а ревизија на истите 
врши УЗКН. Елаборатите претставуваат основа за поднесување предлог за 
донесување акт за заштита, односно акт за промена и акт за престанок на заштитата. 
 
Врз основа на извршениот увид во документацијата и доставените податоци од УЗКН 
и НУ, ревизијата ги констатира следните состојби: 

- Националната класификација на културните добра која е донесена во 2006 
година е спроведена за спомениците за кои е издадено решение за 
ревалоризација, односно сите претходно регистрирани споменици на културата 
не се класифицирани при што не е обезбеден единствен пристап во 
идентификацијата на културното наследство;  

- ревалоризацијата која согласно ЗЗКН требало да се изврши во рок од три години 
од влегување во сила на законот, не е завршена за поголем дел од недвижните 
добра кои според стариот Закон од 1973 година се прогласени за споменици на 
културата. Притоа според податоците од УЗКН ревалоризирани се само 23361 или 
18% од вкупно регистрираните 1292 споменици на културата во РСМ.  

- состојбата на валоризираните и ревалоризирани споменици на 
културата/недвижни добра и нивното учеството во вкупниот број кај НУ 
опфатени со ревизијата е следна: 

o НКЦ Скопје, изнесува 95 или 29%;  
o КЦ Скопје изнесува 47 или 34%; 
o Завод и Музеј Охрид изнесува 191 или 80% (вклучувајќи ги добрата за кои 

е донесен акт за бришење) и 
o Завод и Музеј Прилеп изнесува 16 или 6%.   

Наведеното укажува на бавно спроведување на постапката за валоризација и 
ревалоризација кое според надлежните лица во НУ и УЗКН се должи на 
обемноста на потребната документација за изготвување на елаборат утврдена 
со правилниците 62  и недоволно обезбедени финансиски средства за увид, 
премер на објектите и комплетирање на документацијата од други надлежни 
органи, како и недостигот на стручен кадар. Притоа, доколку надлежните 
субјекти не се во можност да ги изработат елаборатите за валоризација и 
ревалоризација на културното наследство не се преземени активности63 истите 

                                                
59 Службен весник на РМ бр.37/06; 
60 уредено со член 33 од ЗЗКН; 
61 според издадени Решенија од УЗКН, без добра за кои е донесен акт за бришење; 
62 Правилник за валоризација, категоризација и ревалоризација на културното наследство Сл. весник на 
РМ бр.111/05 и бр.130/13 и Правилник за критериумите, условите и начинот на вршење на валоризација, 
категоризација и ревалоризација на културното наследство, содржината на елаборатите и начинот на 
обезбедување на ревизијата Сл.весник на РСМ бр.44/2021 година;   
63 предвидени со член 35 од ЗЗКН; 
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да ги изработува стручна комисија именувана од министерот за култура. На 
ревизијата не и беа презентирани податоци за формирана комисија од МК во 
досегашниот период.  

Необезбеден единствен пристап во идентификацијата на културното наследство, 
може да има влијание на стручната и научна процена на вредностите и својствата на 
добрата според утврдени критериуми за заштитата со ризик од преземање на 
навремени и соодветни мерки за заштита, изработка на проекти за непосредна 
заштита и информативен систем со квалитетна споредливост и употребливост на 
податоците. 
 
3.2.2. Заштитните евиденции кои според одредбите на законот се водат за културното 
наследство и добрата за кои основано се претпоставува дека претставуваат културно 
наследство се инструменти на заштита и интегрален дел на системот за заштита на 
културното наследство кои треба да се водат64 како: 

- основна евиденција, според видот на добрата од страна на ЈУ за заштита; 
- матична евиденција, од страна на надлежната матична установа за заштита и  
- централна евиденција, археолошкиот катастар и посебните евиденции од УЗКН.  

Содржината и начинот на водење на заштитните евиденции се пропишани од страна 
на министерот за култура со Правилник65 од 2008 година. 
 
Вкупниот број на регистрирани (без добра за кои е донесен акт за престанок за 
заштита) и евидентирани културни добра  на територијата под надлежност на НУ 
опфатени со ревизијата, се презентирани во Преглед број 1.  

недвижни 
добра/споменици  

архолошки 
локалитети

недвижни 
добра/спомениц

архолошки 
локалитети

НКЦ Скопје 295 33 1.508 2.045

КЦ Скопје 127 10 4 203

Завод и Музеј Охрид 145 23 14 375

Завод и Музеј Прилеп 260 4 48 389

НУ

регистрирани недвижни добра 
(РНД)

евидентирани недвижни добра 
(ЕНД)

 

Со извршената ревизија начинот на водење на заштитните евиденции утврдивме:  
- нецелосно воспоставена заштитна евиденција за културното наследство и 

евидентираните добра кај НУ, за што ревизијата известува поединечно во 
Прилог број 4; 

- основна евиденција кај НУ се води и за регистрираните добра иако согласно 
Правилникот првенствено треба да се води за евидентираните добра; 

- не е воспоставен унифициран начин на водење на основна евиденција кај НУ; 

                                                
64 согласно член 34 од ЗЗКН; 
65 Правилник за содржината и начинот на водење на заштитните евиденции на културното наследство и 
добрата за кои основано се претпоставува дека претставуваат културно наследство, на дисперзираното и 
странското културно наследство, како и начинот на вршење на нивните ревизии Службен весник на РМ 
бр.10/08; 
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- централната евиденција која согласно законот треба да ја води УЗКН, не е 
воспоставена во форма и на начин пропишана со ЗЗКН. Причината за ваквата 
состојба е тоа што надлежните НУ не доставуваат податоци до УЗКН, врз 
основа на која би се водела евиденцијата, што се должи на тоа што со 
Правилникот не е пропишано надлежните установи да доставуваат податоци 
од основната и матичната евиденција до УЗКН. Исто така, не е воспоставен 
катастар на археолошко наследство, кој треба да го води УЗКН.   

Во таа насока УЗКН во август 2019 година има доставено Известување66 до НУ 
надлежни за заштита на недвижното културно наследство, основната евиденција да 
ја водат согласно ЗЗКН и Правилникот, а заради унифицираност на обрасците им 
доставува образец за водење во електронска форма. До УЗКН доставена е делумна 
основна евиденција од пет67 НУ за заштита на недвижно културно наследство, од која 
за дел од недвижните добра било утврдено дека е некомплетна и со грешки, по што 
УЗКН ги известува за потребата од нивно комплетирање. Во ноември 2021 година 
УЗКН ги известува68 НУ дека е започната постапка за изработка на софтверско 
решение за водење на евиденција, регистрација и дигитализација на културното 
наследство, во кое ќе се водат заштитните евиденции и воедно бара доставување 
податоци од НУ.  
 
Врз основа на увид во податоците од евиденциите кои се однесуваат на 
евидентираните археолошки локалитети и спроведените интервјуа со надлежни лица 
во НУ НКЦ Скопје и УЗКН утврдивме: 

- евиденцијата на археолошките локалитети е направена пред повеќе од 30 
години и постојано се менува; 

- дел од локалитетите се евидентирани во матичната евиденција и по два пати, 
со што им се дадени и по два евиденциони броеви; 

- описот на локациите не соодветствува на реалната состојба, што може да се 
потврди само со увид на самото место. Според тоа, само со спроведување на 
стручен увид на археолошки локалитет може да се изготви соодветна заштитна 
евиденција во насока на исправка на административните грешки, кои се 
провлекуваат за дел од локалитетите.  

 
Истата состојба се однесува и за другите категории на евидентирани недвижни добра. 
 
Отсуството на целосна евиденција и ненавременото внесување на податоците за 
евидентираните добра во основната, матичната и централната евиденција за 
потребите на нивна идентификација влијае врз можноста за следење на состојбата 
како и други потреби за добрата особено во поглед на утврдување на нивните 
вредности, значење, својства, функција, старост, истраженост, загрозеност, 
достапност и сл.   
 

                                                
66 Известување бр.24-2843/1 од 13.08.2019 година; 
67 НУ НКЦ Скопје, Завод и Музеј Штип, Завод и Музеј Прилеп, КЦ Гостивар и Завод и Музеј Битола; 
68 Известување и барање податоци бр. 24-2391/1 од 22.11.2021 година; 
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Регистар на културно наследство 
 

3.2.3. УЗКН е должна да води Национален регистар на културно наследство, кој е јавна 
книга и се состои од главна книга и дополнителни регистри. Главната книга се состои 
од посебни делови за недвижното, движното, нематеријалното и културното 
наследство од особено значење, како и дополнителни регистри за добра под 
привремена заштита, културно наследство во опасност и резервирани археолошки 
зони. 

 
Уписот и бришењето во регистарот се врши врз основа на акт за заштита, односно 
промена или престанок на заштитата, акт за прогласување на културно наследство во 
опасност и акт за регистрација. Содржината, начинот на водење, чувањето, 
користењето на податоците и другите прашања во врска со регистарот се пропишани 
со Правилник69 донесен од министерот за култура. 
 
Согласно Правилникот, регистарот треба да се води во електронски облик, со помош 
на соодветна компјутерска програма, во пропишана форма и содржина, а за секое 
регистрирано добро се прави задолжителен испис на хартија на посебен лист.  
Врз основа на извршениот увид во регистарот ревизијата го констатира следното:  

- УЗКН располага со регистри за недвижни споменици на културата во тврдо 
укоричени книги (централен регистар), кои рачно се воделе од поранешниот 
Републички завод за заштита на спомениците на културата Скопје (сега НУ 
НКЦ Скопје). Податоците од централниот регистар кој се водел во хартиена 
форма УЗКН ги има пренесено во електронски работен документ (word верзија) 
кој гласи „Регистрирани недвижни добра по надлежност на националните 
установи“. При носење на нов акт за заштита/престанок на заштита податоците 
се внесуваат во електронскиот регистар;  

- воспоставениот регистар кој се води од УЗКН содржи поединечни податоци за 
1.292 регистрирани недвижни добра по НУ и градови и тоа: податок за населено 
место, улица и број, решение за прогласување, број од централен регистар, 
матичен број, сопственик и забелешка. Вака воспоставениот регистар содржи 
само основни податоци за културните добра, односно не е изготвен согласно 
формата и содржината пропишана со Правилникот. Покрај основните 
идентификациони податоци кои се водат, регистарот треба да ги содржи и 
потребните податоци за степен и режим на заштита, опис на доброто, причини 
за ставање под заштита за секое регистрирано добро и други70.  
Од извршениот увид во регистарот и споредба со евиденциите кои се водат во 
надлежните НУ утврдивме дека регистарот не содржи ажурни и меѓусебно 
усогласени податоци за секое заштитено добро, а податоците за сопственик за 
повеќето недвижни добра не се пополнети.  

                                                
69 Службен весник на РМ бр.25/05; 
70 лицето кое го извршило уписот, класификација, категорија, корисник, опис на границите на доброто, 
контактните зони, катастарска општина, парцела, површина, состојба на доброто, намена на доброто и 
друго; 
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Наведените состојби придонесуваат за отсуство на целосни, ажурирани и сеопфатни 
податоци за регистрираното недвижно културно наследство кое претставува темелна 
вредност со која располага РСМ и се пренесува на идните генерации.  
 
По спроведените разговори и интервјуа со надлежни лица во УЗКН, утврдивме дека 
активностите за воспоставување на регистар со целосни, ажурни податоци, 
интегриран на ниво на НУ е во тек и истиот ќе се воспостави паралелно со 
Информативниот систем за културното наследство, кој е презентиран во 
продолжение.   
 
Информативен систем за културното наследство 
 

3.2.4. Следењето на состојбата на културното наследство и на активностите за 
неговата заштита, УЗКН е должна да го врши во рамките на Информативен систем за 
културното наследство на РСМ преку кој би се овозможило: воспоставување база на 
релевантни податоци, централно информатичко поврзување на јавните установи за 
заштита, архивот и правните лица овластени за вршење работи на заштита на 
односниот вид културно наследство и јавно достапни, сеопфатни и точни 
информации за културното наследство и неговата заштита. ЈУ за заштита, за 
потребите на Информативниот систем, се должни до УЗКН континуирано да 
доставуваат податоци за културното наследство од нивна надлежност и истите 
континуирано да ги ажурираат. 

 
Врз основа на извршениот увид во документацијата и спроведените интервјуа со 
надлежни лица ревизијата го констатира следното: 

- надлежностите поврзани со воспоставувањето, организирањето и развојот на 
Националниот информативен систем како надлежност на УЗКН се уредени со 
ЗЗКН во 2004 година. Во периодот од 2003-2007 година имало обиди за негово 
воспоставување од страна на МК 71 и истиот започнал да се користи кон крајот 
на 2009 година заклучно со 2015 година, а во 2016 година поради необезбедени 
средства за негово функционирање и одржување е ставен вон функција;  

- со ЗЗКН не е предвидено донесување на подзаконски акт со кој би се уредила 
содржината, начинот на водење на информативниот систем, поврзаноста на ЈУ 
за заштита, како и  податоците кои треба да бидат достапни; 

- согласно Заклучок на Влада по одржана седница од 21.01.2020 година и 
спроведена постапка за јавна набавка во октомври 2021 година склучен е три 
годишен Договор 72  за изработка на софтверско решение за водење на 
заштитна евиденција, теренска евиденција и дигитализација на културното 
наследство. Согласно техничките спецификации предвидено е електронскиот 
регистар да се воспостави кај сите НУ, кои ќе ги внесуваат податоците за 
културните добра на нивното подрачје и истиот ќе биде интегриран на ниво на 
РСМ, а со него ќе управува односно администрира УЗКН. Реализацијата по 

                                                
71 Информација за националниот информативен систем за културно наследство на РМ бр.15-595/1 од 
22.03.2007 година; 
72 Договор бр.05-1264/17 од 07.10.2021 година склучен помеѓу УЗКН и избраниот понудувач; 
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основ на склучениот договор за изработката на софтверското решение до 
денот на известување од ревизијата изнесува 2.596 илјади денари, а 
активностите за негово воспоставување се во тек. Според добиените 
информации од УЗКН, софтверот се планира да биде функционален најкасно 
до септември 2024 година. 
 

Наведените состојби на невоспоставен функционален информативен систем за 
културното наследство на РСМ имаат влијание врз отсуство на јавно достапни, 
сеопфатни и точни информации и следењето на состојбата на културното наследство 
и на активностите за неговата заштита. 

 
3.3. Финансирање, преземени мерки за заштита на недвижно културно 

наследство, надзор и контрола  
 
Финансирање на мерките за заштита на недвижното културно наследство   
 

3.3.1. Финансирањето на националниот интерес во културата се врши со средства од 
Буџетот на РСМ, согласно Законот за културата73. Имено, во разделот Финансирање 
на дејности од областа на културата се утврдени средства за финансирање на  
дејности од областа на културата за НУ и финансирање на проекти од национален 
интерес преку други правни и физички лица . Средствата за финансирање на 
проекти од други правни и физички лица се реализираат преку сметка за основен 
буџет на МК, а за НУ преку нивните сметки како единки корисници од втора линија. 
Средствата за заштита на културното наследство (недвижно, движно и 
нематеријално) се обезбедени по програми: 50 - заштита на културното наследство, 53 
– КЦ Гостивар, како и нова буџетска програма 58 - за културно наследство во 
опасност отворена во 2021 година. Податоците за вкупно одобрените средства за 
заштита на културното наследство (вклучувајќи проекти, плати, режиски и други 
трошоци) во периодот од 2018-2021 година се дадени во следниот преглед:      
 
Преглед 2 – Одобрени средства за заштита на културно наследство 

                                                                                                                                            во 000 денари      

усвоен 
буџет 

буџет по 
ребаланс

усвоен 
буџет 

буџет по 
ребаланс 

усвоен 
буџет 

буџет по 
ребаланс 

усвоен 
буџет 

буџет по 
ребаланс 

Вкупно 
буџетски 
средства 

441.400 345.256 362.673 232.713 285.436 231.761 323.275 304.750
Вкупно 
средства за 
проекти 130.000 101.472 130.000 90.065 90.000 58.870 115.500 99.533

2018 2019 2020 2021
Опис

 
 

Според податоците од табелата може да се констатира дека: 

                                                
73 „Службен весник на РМ“ бр.31/98, бр.49/03, бр.82/05, бр.24/07, бр. 15/08, бр.116/10, бр.47/11, бр.51/11, 
бр.136/12, бр.23/13, бр.187/13, бр.44/14, бр.61/15 бр.154/15, бр.39/16 и бр.11/18,  
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- средствата за заштита на културното наследство секоја година во периодот од 
2018-2021 година, бележат намалување кое се движи од 13,8% до 34,6% по 
извршениот ребаланс и пренамени во однос на првично одобрениот буџет; 

- процентот на учество на средствата кои се одобруваат на НУ и други 
корисници за реализација на проекти за заштита на културното наследство се 
движи од 25% - 33% од вкупно одобрените средства по програмите за заштита 
на културното наследство. Останатите средства предвидени со програмата 50 
заштита на културното наследство, се средства за исплата на плати и 
надоместоци за вработените, режиски и други трошоци, вложувања во други 
градежни објекти кои не се културно наследство и капитални дотации до ЕЛС.   

 
 Финансирање на НУ за заштита на недвижно културно наследство   

 
Од Буџетот на РСМ преку МК се финансираат проекти утврдени во Нацрт-годишните 
програми на 9-те НУ. За изборот на проекти од нацрт годишните програми кои ќе се 
финансираат одлучува министерот за култура, на предлог на комисија во состав од 
три надворешни стручни лица74, формирана секоја година.   
 
Одделението за недвижно културно наследство и аудиовизуелни добра при МК води 
евиденција (во excel формат) за одобрени и пренесени средства по проекти на НУ од 
Буџетот на РСМ, но целосни податоци за вкупна реализација по годишни програми 
нема, поради што ревизијата обезбеди податоци од НУ.  
Според добиените податоци и извршените анализи утврдивме дека процентот на 
одобрените средства од МК во однос на побарани средства со Нацрт-програмите за 
сите НУ за периодот од 2018 – 2021 година се движи во просек од  16% до 23% по година, 
презентирано во Графички приказ 5:  
                                                

 
Податоците за вкупно побараните, одобрените средства од МК и нивната реализација 
поединечно по НУ се презентирани во Прилог бр.5. 

                                                
74 Решение број  31- 11216/1 од 21.12.2017 година, 52-12943/1 од 19.11.2018 година, 53-1249/1 од 12.11.2019 и 53-
11799/1 од 24.11.2020 година;  
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Со увид во документацијата за избор на проекти  и податоците од прилог табелата 
ревизијата утврди:  

- со Законот за културата75  е пропишано нацрт-годишна програма за работа, НУ 
да ја достави до МК до јуни тековната година за наредната година што 
предизвикува проблем при планирање на средства за проекти кои се во тек и 
за кои не е извесно до кој степен ќе бидат реализирани до крај на тековната 
година, за да може да се планира обемот на  средства со следната нацрт 
програма;  

- НУ немаат донесено пишани критериуми за избор на приоритетни проекти за 
заштита на недвижното културно наследство кои ќе се вклучат во нацрт-
годишните програми за работа; 

- врз основа на извештај од Комисијата со предлог проекти за финансирање, 
министерот за култура треба да донесе одлука во рок од 45 дена од денот на 
донесувањето на Буџетот на РСМ,  по што се склучува договор помеѓу МК и НУ. 
Но, договорите за 2018, 2020 и 2021 година се склучени во април, а за 2019 
година во мај, односно покасно од предвидениот рок. Доколку има промени во 
износот на одобрени средства, најчесто на крајот на годината се склучува анекс 
договор за променетиот износ; 

- во Нацрт-годишните програми на НУ како програмски активности се 
наведуваат голем број на проекти со утврдена вредност на потребни средства, 
а во пракса се одобруваат помал број проекти со значително помал износ на 
одобрени средства. Имено, поради ограничени финансиски средства 
Комисијата одобрува дел од проектите од Нацрт програмата на НУ, а за дел од 
истите се одобруваат и средства во помал износ во консултација со 
одговорните лица на НУ и според приоритетите на нивно започнување или 
завршување. Притоа, утврдивме дека нема пишани критериуми врз основа на 
кои Комисијата од стручни лица врши избор и рангирање на проектите од НУ 
кои ќе се финансираат. Имено во извештајот на комисијата за 2021 година, има 
наведено одредени критериуми и мерила за избор на проекти за заштита на 
недвижното културно наследство, но за истите не се утврдени бодови, односно 
мерила според кои ќе се врши рангирање на проектите; 

- од друга страна пак, степенот на реализација на доделените средства од страна 
на НУ се движи во просек околу 70%. Како причина за нецелосната реализација 
од страна на одговорните лица во НУ се наведуваат:  

o задоцнето склучување на договорите за финансирање со МК;  
o одобрување на средства во помал износ од потребните за реализација 

на проектите;  
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o задоцнето отпочнување и појава на неуспешно спроведени јавни 
набавки поради неподнесена ниту една понуда (бидејќи фирмите не 
покажуваат особена заинтересираност за учество заради 
специфичниот вид и обем на заштитни интервенции) или доставени 
понуди со поголеми износи од одобрените буџетски средства (Прилог 
бр.6), како и доставени понуди од само еден понудувач (Прилог бр.7); 

o недоволно стручни кадри за реализација на проектите. 

Графички приказ 6 – Одобрени и реализирани буџетски средства за проекти на 9 НУ  
за заштита на недвижно културно наследство, по години. 

 

Ревизијата изврши компаративна анализа на изворите на финансирање на заштитата 
на културното наследство во земјите од регионот, со цел согледување на можноста за 
обезбедување на дополнителни средства за зајакнување на заштитата на културното 
наследство. Утврдивме дека во две земји од регионот (Р.Хрватска, Р.Црна Гора) 
заштитата на културното наследство покрај буџетските средства се финансира и 
преку наплата на т.н. „споменична рента“76 која ја плаќаат физички и правни лица кои 
извршуваат дејност (како трговија на големо и мало со: тутунски производи, 
козметика, игри на среќа и слично) на просторот на недвижно културно добро или на 
подрачјето на споменична целина. Според примерот на Р.Хрватска, распределбата на 
средствата од споменичната рента се распределува на локално и централно ниво и е 
во корист за остварување на националните програми за заштита и зачувување на 
културните добра.    
 
Отсуството на пишани критериуми со утврдени бодови врз основа на кои комисијата 
врши избор и рангирање на предложените проекти од НУ придонесува да не сe 
воспостави објективен систем на избор на проектите. Задоцнетото склучување на 
договорите за финансирање, како и одобрувањето на средства во помал износ од 
потребните за реализација на проектите и необезбедени средства од дополнителни 
извори влијае на навремена и соодветна заштита на недвижните добра. 
 
                                                
76 http://www.propisi.hr/files/file/1_Propisi/1950-1999/1999/P1999-069-1284c16.docx 
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 Финансирање на други корисници за заштита на недвижното културно 
наследство од Буџетот на РСМ  

 

МК со буџетски средства, преку конкурс учествува во финансирање на проекти на 
други корисници како што се физички лица, здруженија, центри, институти и слично 
и се однесуваат на активности поврзани со изработка на публикации, книги,  
брошури и сл. за недвижното културно  наследство. Во периодот од 2018 – 2021 година 
на други корисници одобрени се средства во износ од 20.819 илјади денари од кои 
реализирани се 16.454 илјади денари. 
Согласно Законот за културата77 МК, во септември во тековната година за наредната 
година објавува годишни конкурси за финансирање проекти од национален интерес 
по одделни области и активности од културата.  

Со увид на постапката за избор на проекти од национален интерес на други правни и 
физички лица во делот на заштита на недвижното културно наследство  ја утврдивме 
следната состојба: 

- условите во објавените конкурси по дејности и поединечните пријави за 
заштита на недвижното културно наследство се различни секоја година и тоа 
во годишните конкурси од 2018 и 2021 година не се утврдени критериуми и 
мерила за оцена на проектите по кои ќе се врши бодирањето, а во 2019 и 2020 
година се предвидени општи критериуми и мерила за оценка на проектите по 
кои ќе се врши бодирањето; 

- во поединечните пријави за периодот од 2018 - 2021 година во кои се 
предвидени критериуми и мерила, не се предвидени бодови по утврдените 
критериуми врз основа на кои ќе се изврши оценка на проектите и нивно 
рангирање.  

Наведената состојба укажува дека не е воспоставен воедначен образец со утврдени 
услови за финансирање на проекти при објавување на годишните конкурси и 
поединечните пријави со што постои ризик од субјективен пристап на комисијата при 
избор на проекти од други корисници кои се финансираат од државниот буџет.  
Истакнуваме дека во 2022 година во образецот на пријава за финансирање на 
проекти од областа на заштита на културното наследство предвидени се приоритети 
врз основа на кои се врши бодирање и оценка на утврдените критериуми.  
 
3.3.2. Заштитата на недвижното културно наследство, покрај со буџетски средства, 
може да се финансира и од меѓународни извори на средства. Врз основа на 
обезбедените податоци за искористени меѓународни средства ревизијата го 
констатира следното:  

- во периодот од 2018-2021 година само три НУ имаат реализирано средства за 
проекти за заштита на недвижното културно наследство од меѓународни 
извори и тоа:   
o Завод и Музеј Битола во вкупен износ од 15.002 илјади денари,  
o Завод и Музеј Струмица во вкупен износ од 2.903 илјади денари и  
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o НУ за управување со археолошкиот локалитет Стоби во вкупен износ од 
1.971 илјади денари.  

Наведената состојба упатува дека НУ за заштита недоволно ја користат можноста 
за финансирање преку меѓународни извори за заштита на недвижното културно 
наследство во РСМ; 
- со странски извори, односно ИПА средства и национално учество до 2016 

година реализирани се активности за реализација на проект „Конзервација и 
ревитализација на културно – туристички комплекс Св. Ѓорѓи – Старо 
Нагоричане”.  Според информација78 од МК доставена до Владата на РСМ, овој 
проект е еден од најзначајните од првата компонента „Помош при транзиција и 
институционална надградба (ТАИБ 2009 )“, во вкупна вредност од 1.123 илјади 
евра, од кои 911 илјади евра се ИПА средства, а 212 илјади евра се национално 
учество. Проектот се одвивал во повеќе фази со спроведување на четири 
склучени договори и тоа: рамковен договор за подготовка на техничка 
документација, договор за градежни работи, договор за супервизија на 
градбата и грант Договор. До 2016 година реализирани се три договори, освен 
Грант Договорот кој е склучен во вкупен износ од 416 илјади евра (од кои 312 
илјади евра се ИПА средства, а 104 илјади евра национално учество), а е 
делумно реализиран. 
Грант договорот е склучен во август 2013 година со рок на реализирање на 
активностите до август 2015 година, но поради проблеми во изведување на 
активностите и негативен одговор од Европската комисија за пролонгирање на 
временската рамка предизвикани се финансиски импликации за 
спроведување на проектот. Имено, во ноември 2015 година одржан е 
координативен состанок на кој учествувале претставници од: Кабинетот на 
Претседателот на Владата на РСМ, Секретаријатот за европски прашања, МК, и 
Европската комисија. На состанокот донесен е заклучок за враќање на 
нереализираните средства од Грант договорот и задолжување на Владата на 
РСМ да ги реализира преостанатите активности со буџетски средства, во 
спротивно, ЕУ ќе побара целосно враќање на потрошените европски 
финансиски средства.   
Согласно записник од седница79 на Владата на РСМ од 2016 година, МК е 
задолжено да обезбеди средства од буџетот на РСМ во износ од 25.455 илјади 
денари во времетраење од 5 години за спроведување на преостанати 
активности од проект „Конзервација и ревитализација на културно – 
туристички комплекс Св. Ѓорѓи – Старо Нагоричане”, проект кој го реализира 
НКЦ Скопје, а се спроведувал со ИПА средства.  
Во март 2018 година склучен е договор 80  помеѓу МК и НКЦ Скопје за 
спроведување на преостанатите активности од проектот, а врз основа на 
заклучоците од седницата на Влада од февруари 2016 година, со кој е 
предвидено реализацијата да се одвива по годишни фази и тоа: 2.521 илјади 

                                                
78 број 39-1300/1 од 29.01.2016 година; 
79 5-та седница, број.42-1026/1 од 02.02.2016 година; 
80 број 35-2974/1 од 16.03.2018 година;  
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денари во 2017 година, 7.661 илјади денари во 2018 година и 5.091 илјади денари 
поединечно за 2019, 2020 и 2021 година.  
Според информацијата81 од МК, доставена до Владата на РСМ во ноември 2021 
година, проектот кој требало да се реализира до 2021 година не е завршен, а 
како причини за истото се наведуваат: проблеми со избраната фирма за 
изведување на градежните работи за непосредна заштита и прекинување на 
соработката со фирмата, постапка за избор на друга градежна фирма,  
проблеми околу набавка на материјали од странство за покривање на кровот, 
рестриктивните мерки поради пандемијата со КОВИД 19, како и спор околу 
имотно правните односи и слично. Поради наведеното НКЦ Скопје бара 
пролонгирање на важноста на основниот договор за временски период од 2022 
- 2024 година, а по заклучок на Влада на РСМ82  во февруари 2022 година 
склучен е анекс договор83 кон договорот од 2018 година за пролонгирање на 
рокот за спроведување на преостанатите активности од проектот  во вкупен 
износ од 20.332 илјади денари. До денот на извршување на ревизијата 
реализирани се средства во вкупен износ од 4.187 илјади денари што 
претставува 16% од предвидените средства. 

Неможноста за реализирање на добиените ИПА средства во предвидениот рок 
предизвикуваат враќање на нереализираните средства од грант договорот, како и 
одвојување на дополнителни буџетски средства за завршување на проектите, што 
создава ризик  од целосно враќање на потрошените европски финансиски средства 
доколку проектот не се реализира во целост. 
 
Преземени мерки за заштита на недвижното културно наследство. 
 

Културното наследство е темелна вредност на РСМ што се заштитува во секакви 
околности. Културното наследство се заштитува според неговите вредности, значење 
и степен на загрозеност. Недвижното културно наследство и недвижните добра се 
заштитуваат заедно со нивната непосредна околина, преку утврдување на контактни 
зони согласно со ЗЗКН. Заштитата на културното наследство се остварува преку 
мерки  за превентивна заштита, интегрирана и непосредна заштита. 
 

Одржувањето, чувањето, грижата и преземањето на мерки за заштита на културните 
добра е одговорност и должност на имателите и надлежните конзерваторски центри 
и истото е уредено со ЗЗКН84.  
 
Имајќи ги во предвид основите на заштита утврдени со ЗЗКН културното наследство 
се заштитува според неговите вредности, значење и степен на загрозеност, без оглед 
на времето, местото и начинот на создавањето или кој го создал и во чија сопственост 
или владение се наоѓа, како и без оглед дали е од религиозен или друг карактер и 
дали е регистрирано. 

                                                
81 број 37-13089/1 од 15.11.2021 година; 
82  Заклучок  од 129-та седница на Владата на РСМ број 40-11593/1 од 21.12.2021 година; 
83 број 01-18/2 од 04.03.2022 година; 
84 член 7, член 102 и член 146;  
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Врз основа на извршениот увид и анализа на состојбите и доставени податоци од НУ  
утврдивме дека состојбата на културното наследство се карактеризира како:  

- поединечни недвижни добра кои се во генерално добра состојба, 
- недвижни добра кои се во одреден степен на загрозеност, во лоша или 

загрижувачка состојба, како и  
- добра врз кои не се преземени заштитни интервенции.  

За индивидуални културни објекти (дуќани и куќи) во приватна сопственост грижата 
е оставена на сопствениците/корисниците и дел од НУ не располагаат со податоци 
кога последен пат се преземани интервенции за заштита.  
 
Како резултат на губење на значењето на културното наследство заради кое било 
ставено под заштита, на предлог на НУ, УЗКН има донесено акти за престанок на 
заштита на 141 недвижни добра (од вкупно регистрирани 1.085 недвижни добра) на 
подрачјето на териториите на четирите НУ кои беа опфатени со ревизијата. Исто така, 
15 недвижни добра се прогласени во опасност, поради закани од опасност од 
оштетување, уништување или посериозно нарушување на неговиот интегритет.  

Ваквите состојби проилегуваат од недоволно вложување во превентивна зштита, 
непреземени или несоодветни мерки на заштита од страна на 
сопствениците/корисниците или надлежната НУ поради што постои ризик бројот и 
понатаму да се зголемува. 

Состојбите и мерките за заштита, зачувување опстанок и спречување на дејства од 
оштетување, уништување на недвижното културно наследство се презентирани во 
продолжение: 
 
3.3.3. Манастирски комплекс со црквата Успение на Пресвета богородица во с. 
Матејче Куманово  

 
Манастирот Св.Успение на Пресвета Богородица според историски податоци 
изграден е во XI век, а обновен во XIV век, заштитен како поединечно добро  со 
решение од 1953 година евидентирано во Централниот регистар во 1982 година. 
Културното добро е во сопственост на МПЦ-ОА, а под надлежност за заштита на НКЦ 
Скопје.  За локацијата на која е изградено не постои урбанистички план, поради што 
со Решение се утврдени заштитно конзерваторски услови.  
 
Врз основа на извршениот увид во документацијата ревизијата ги констатира 
следните состојби: 

- последните мерки на заштита пред прогласување на културното добро во 
опасност се во 2003 година кога се извршени заштитни интервенции на 
архитектурата на црквата, односно 17 години врз објектот не се преземени 
мерки за заштита. Имено, при извршен инспекциски надзор од страна на 
инспектори од Секторот за превенција и инспекциски надзор на културното 
наследство при УЗКН во септември 2020 година утврдено е дека заштитеното 
добро е запуштено поради негрижа, при што налага на НКЦ како матична 
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установа да ги преземе сите законски надлежности и изработи предлог за 
прогласување на културното добро во опасност;  

- во ноември 2020 година со Решение85 манастирскиот комплекс е прогласен за 
културно наследство во опасност, по што од страна на НКЦ Скопје се 
преземени превентивни интервенции кај кровните партии на црквата со 
средства пренамененети од друг проект и исплатени во износ од 230 илјади 
денари за реализација на извршените работи. Во 2021 година извршени се 
превентивни интервенции на архитектурата и ѕидното сликарство на црквата 
и камбанаријата во износ од 799 илјади денари;  

- по спроведените интервенции, во декември 2021 година и јануари 2022 година 
во два наврати извршени се кражби и наслилнички активности врз црквата,  со 
кои се направени големи штети врз културното добро, а поради дислоцирање 
на оловниот лим црквата останала без кровен покрив незаштитена и директно 
изложена на атмосферски влијанија, што создало ризик од предизвикување на 
негативни деградирачки ефекти на зидното сликарство во црквата кое датира 
од XIV век.  

Одржувањето, чувањето, грижата и преземањето на мерки за заштита на културните 
добра, согласно ЗЗКН е одговорност и должност на имателите и надлежниот 
конзерваторски центар. Во таа насока по извршен вонреден увид 86  НКЦ во 
доставените извештаи до МК, УЗКН, МВР и МПЦ со содржани мерки, истакнува дека 
“...од исклучителна важност за натамошниот опстанок на целината е потребата од 
враќање на сакралната функција на црквата, но и од обнова на придружните објекти. 
Во таа смисла неопходно е во најскоро време да се изнајдат соодветни решенија за 
активно функционирање и ревитализација на целиот комплекс - со поактивно 
вклучување на имателот на културното добро, со што преземените мерки и заштитни 
интервенции ќе имаат подолготраен ефект и ќе ја обезбедат потребната заштита“. 
 
Во април 2022 година од страна на НКЦ изработен е Основен проект 87  за 
конзерваторско-реставраторски работи – препокривање на црквата во манастирот 
Матејче.   
 
Отсуството на редовна грижа, одржување, функција, обезбедување и мерки за 
непосредна заштита од страна на имателот и надлежната институција за заштита 
придонесуваат за оштетување, загуба, уништување и зголемени трошоци за 
одржување и активно функционирање на културното наследство.   
 
3.3.4. Аквадукт 

 
Споменикот Аквадукт во Скопје е единствен објект по својата градба од типот 
„еднократни надземни водоводи“ на територијата на РСМ со должина од 385,80 метри, 

                                                
85 Решение УП бр.18-633 од 11.11.2020 година; 
86 Извештаи од извршен вонреден увид бр.08-98/9 од 28.12.2021 година и бр.08-25/4 од 31.01.2022 г. 
87 Основен проект бр.08-25/20 од 16.05.2022 година; 
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а има статус на заштитено добро  според Решение од 1952 и 1967 година 88 . 
Конзерваторски истражувања на проектот се започнати во 2001 година и со 
повремени прекини се вршени до 2017 година. Во 2019 година извршени се 
дополнителни конзерваторски истражувања врз основа на кои се изработени 
елаборати од мерења и истражувања кои се составен дел на Основниот проект за 
конзерваторско-реставраторски интервенции од декември 2020 година89 изработен 
од страна на надлежната КЦ Скопје. Аквадуктот (освен мал дел од градбата кој бил 
обновен во 1968 година) до 2020 година не бил предмет на конзерваторско-
реставраторски работи. 

  
Врз основа на увид во документацијата и спроведени интервјуа со надлежни лица 
ревизијата ги констатира следните состојби: 

- со Одлука на Влада на РСМ90 во април 2021 година споменикот Аквадукт е 
прогласен за културно наследство од особено значење , поткатегорија 
исклучително значење  и е утврдено со истиот да управува Градот Скопје кој 
донесува План за управување со споменикот.  
За споменикот се утврдува режим на заштита од прв степен со предвидени 
мерки на заштита и други мерки како што се: оформување на посебна 
катастарска парцела за споменикот и дефинирање на сопственоста, 
означување на доброто со знаци и други информативни ознаки, отстранување 
на бесправните градби во границите на доброто, експропријација на 
недвижности во приватна сопственост во границите на доброто во јавен 
интерес и нивно давање на користење на Градот Скопје, преземање на 
превентивни, корективни и мерки на претпазливост;   

- План за управување со споменикот не е донесен, а во јули 2022 година по 
доставен допис 91  од Град Скопје, КЦ Скопје номинира претставник за 
работното тело за изготвување на предлог план за што се определени 6 месеци;    

- за реализација на дел од Основен проект за конзерваторско-реставраторски 
работи на Аквадуктот во Скопје со годишните програми за работа за 2020 и 

                                                
88 Решение за утврдување на својство на споменик на културата бр.31 од 10.03.1952 година од  Републички 
завод за заштита на спомениците на културата Скопје и Решение бр.231/1 од 10.04.1967 година од Заводот 
за заштита на спомениците на културата на град Скопје; 
89 Бр. 08-134/7 од 30.12.2020 година; 
90 Одлука за прогласување на споменикот Аквадукт во Скопје за културно наследство од особено 
значење, поткатегорија исклучително значење Службен весник бр.90 од 23.04.2021 година; 
91 бр.08-676/1 од 15.07.2022 година; 
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2021 година на КЦ Скопје одобрени се вкупно 6.500 илјади денари буџетски 
средства, а вредноста на реализираните работи заклучно со јули 2022 година 
изнесува 3.549 илјади денари врз основа на Договор92 склучен во вкупна 
вредност од 5.426 денари со ДДВ. Со Годишната програма за 2022 година 
одобрени се нови 5.000 илјади денари за продолжување на работите; 

- Аквадуктот се протега на голем број на катастарски парцели од кои дел се во 
приватна сопственост. Поради постоење на јавен интерес на споменикот 
Аквадукт, а во насока на реализирање на конзерваторско – реставраторски 
активности за заштита, од страна на УЗКН отпочнати се активности за 
експропријација на недвижностите (подетално во точка 3.3.10.);  

- со оглед на нерешените имотно-правни односи на подрачјето на кое се протега 
Аквадуктот, од страна на одговорното лице на КЦ Скопје беше укажано дека 
работите за реализација на Основниот проект на Аквадуктот засега ќе се 
реализираат само на катастарските парцели во сопственост на РСМ.  

Имајќи го во предвид долгиот период на траење на постапките за експропријација на 
недвижностите, ревизијата укажува на неизвесност на периодот потребен за целосна 
реализација на конзерваторско-реставраторските работи на Аквадуктот.  
 
3.3.5. Манастир Трескавец Прилеп 

 
Манастирскиот комплекс со големо историско значење потекнува од средниот век, 
каде што најстар објект е црквата „Успение на Пресвета Богородица“ со сложена 
историја од XII до XIX век, потоа средновековната трпезарија, кујната и 
камбанаријата (од XIII-XIV век) и монашките конаци реставрирани најмалку 3 пати по 
големите пожари во 1867, 1990 и 2013 година. Манастирот добил статус на заштитено 
културно наследство во 1953 година93, а 1989 година донесено е ново решение за 
утврдување на својство на споменик на културата. Манастирот е во сопственост на 
МПЦ-ОА, а надлежноста за заштита спаѓа под Завод и Музеј Прилеп.  

 Од извршениот увид во приложената документација, спроведените интервјуа и 
непосредниот увид во манастирскиот комплекс ги констатиравме следните состојби: 

- црквата, заедно со трпезаријата и магерницата се наоѓаат во исклучително 
лоша состојба, со видни оштетувања, изразени пукнатини во црквата, како и 
трајни оштетувања на живописот кој ја доведуваат состојбата до загрозувачка, 
што се потврдува и во Извештај од извршен стручен увид во фактичката 
состојба на црквата од НКЦ Скопје94. Посериозни и обемни истражувања на 
црква и трпезарија се вршени во 2005 година и тоа: археолошки истражувања, 
истражувања на ѕидното сликарство и архитектурата. Во 2014 година повторно 
се вршени дополнителни истражувачки работи од ангажирани институти и 
стручни лица и конзерватори кои доставиле извештаи од истражувањата до 
Завод и Музеј Прилеп. Бидејќи после истражувачките работи не е изработен 

                                                
92 Договор за јавна набавка на работи бр.03-502/17 од 06.08.2021 година; 
93 Решение бр. 19 од 10.02.1953 година; 
94 Извештај бр.08-409/1 од 22.10.2021 година; 
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Основен проект за конзервација на црквата и трпезаријата, во август 2016 
година донесено е Решение за прогласување на културно добро во опасност 95; 

- според информациите во приложената документација видливите оштетувања 
на структурата на градбите, на архитектурата и на живописот делумно се  
последица на археолошките истражувања, кои не биле проследени со 
конзерваторски третман, а ископите од истражувањата останале отворени, 
што резултирало со собирање на подземна вода која ја променила внатрешната 
микро клима на објектите и зголемена влажност; 

- во август 2017 година изработен е Предлог за добро во опасност96 и отпочната е 
реализација на превентивни мерки за заштита, за што во периодот од 2018-2021 
година исплатени се средства во износ од 608 илјади денари. Во 2018 година 
изработена е Програма за дополнителни конзерваторски истражувања на 
архитектурата и ѕидното сликарство на црквата и трпезаријата во  
манастирот97, по што во август 2021 година изготвен е комплетен извештај98.   

 
 

    

      
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Црква „Успение на Пресвета Богородица“ Трескавец 
 

Ревизијата истакнува дека: 
o и покрај обемните и бројни истражувања, проект за конзерваторско-

реставраторски работи за заштита на црквата, трпезаријата и магерницата 
не е изготвен, а активностите за изработка се во тек;  

o последователно на тоа конзерваторски работи за заштита сеуште не се 
отпочнати, а состојбата во црквата е особено загрижувачка особено поради 
продорот на вода во црквата, појавата на капиларна влага која негативно 
влијае на еден од најстарите зачувани живописи, појавата на соли, 
отпаѓање на боја, одвојување од подлогата како и други проблеми за кои во 
досегашниот период не се изнајдени решенија; 

- за живописот во црквата и трпезаријата, изработен е Проект за конзервација и 
реставрација на ѕидното сликарство, по кој стручната контрола од НКЦ 

                                                
95 Решение бp.18-766 од 26.08.2016 год. од УЗКН; 
96 Предлог за добро во опасност, бр. 08-40/85 од 14.08.2017 година; 
97 бр. 10-42/54 од 12.09. 2018 година;   
98 бр. 10-20/9 од 31.08.2021 година; 
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Скопје99, има дадено забелешки и предлози за корекција и не препорачува 
отпочнување и реализација на конзерваторско-реставраторските работи на 
sидното сликарство пред завршување на непосредната заштита на 
архитектурата.  
Во фазата на известување од ревизијата, Завод и Музеј Прилеп има склучено 
договори со надворешни стручни лица100 за ангажирање за изработка на 
Основен проект за конзервација и реставрација на архитектурата на 
трпезаријата во манастирскиот комплекс; 

- додека истражувачките работи за изработка на проект за конзерваторско- 
реставраторски работи траат 17 години и истиот сеуште не е изготвен, а 
црквата е доведена до загрижувачка состојба, во периодот од 2016-2020 година 
изградени се конаците во манастирскиот комплекс кои во 2013 година 
изгореле во пожар. Средствата за реализација на проектот за обнова на 
конаците во манастирот Трескавец се одобрени со Годишните програми за 
работа на Завод и Музеј Прилеп и договорите за учество во финансирање на 
годишните програми склучени со МК во периодот од 2016-2021 година во 
вкупен износ од 139.140 илјади денари. Притоа нагласуваме дека одобрените 
средства покрај обнова на опожарените конаци предвидуваат и реализација на 
делот Параклис, изработка и реализација на проектите за црквата, 
трпезаријата и магерницата на манастирот кои не се реализирани;  

- утврдивме дека предвидените/одобрените буџетски средства за обнова на 
опожарените конаци,  во однос на  вкупно одобрените буџетски средства за 
реализација на проекти за заштита на 9-те НУ со Годишните програми за 
работа учествуваат со 31% во 2018 година, 39% во 2019 година и 18% во 2020 
година; 

- во 2016 година по изработен основен проект склучен е Договор за изградба на 
конаците101 и два анекс договор за вишоци, кусоци и непредвидени работи102  
по кои вкупната реализација изнесува 124.589 илјади денари, од кои вредноста 
на реализираните вишоци изнесува 14% во однос на основниот договор. По 
однос на рокот на изведба склучени се три анекс договори, со кои работите кои 
требало да се реализираат од 2016-2018 година се пролонгирани заклучно со 
31.12.2020 година; 

- за реализираните вишоци при реализација на проектот во висина од 8.228 
илјади денари се јавуваат неусогласени ставови помеѓу конзерваторскиот и 
независниот градежен надзор, за што конзерваторскиот надзор реагира со 
Укажување103 до МК. МК негативно се произнесува по однос на вишоците по 
што во декември 2019 година формира работна група104 за анализа и изнаоѓање 
на законска можност за прифаќање/неприфаќање и исплата на вишоците. Во 

                                                
99    Извештај за извршена стручна контрола 10-20/15 од 05.10.2021 год. 
100 Договор бр.03-93/12 од 13.09.2022 г., Договор бр.03-93/13 и 03-93/14 од 23.09.2022 година; 
101 Договор за реализација на основен проект за конзервација, реставрација и реконструкција на 
конаците од манастирот Трескавец бр.03-5/1 од 24.02.2016 година во вредност од 119.248 илјади денари. 
102 Анекс договор кон основниот договор за вишок на количини бр.03-42/64 од 03.10.2018 година и Анекс 
договор-2 за вишоци, кусоци и непредвидени работи бр.03-42/97 од 24.12.2018 година; 
103 Укажување бр.10-42/45 од 29.08.2018 година; 
104 Решение за формирање на работна група бр.10-46/152 од 25.12.2019 година 
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Извештајот105 доставен до МК, работната група се произнесува дека вишоците 
се оправдани, односно дека во потпишаниот договор количините се 
предвидени во помал обем од реалните количини според проектот. МК ги 
одобрува доспеаните обврски по анекс 2 со вкупна сума од 9.388 илјади денари 
да бидат предвидени за исплата со Буџетот за 2020 година; 

 

 

Изградени конаци во Манастирот Трескавец 
- реализацијата на основниот проект за изградба на конаците е завршена на 

крајот на 2020 година, меѓутоа градбата нема технички прием, а притоа 
нагласуваме дека не е решен проблемот со електричното напојување, 
водоснабдување и канализација во конаците, во што е вклучена и надлежната 
општина. За решавање на ваквите состојби изведувачот на работите реагира во 
повеќе наврати со итни ургенции106 во текот на изведбата до Завод и Музеј 
Прилеп како договорен орган, сопственикот/корисник на манастирот, како и 
до МК, со што упатува на опасностите од можни оштетувања на конаците и 
безбедноста заради нереализираните инфраструктурни работи. Со 
извршениот увид од страна на ревизијата утврдивме дека проблемите со 
инфраструктурните работи сеуште не беа надминати, поради што конаците 
неможат да бидат ставени во употреба. 
 

Вложувањето во манастирски конаци како придружни објекти, за кои се реализирани 
значајни финансиски средства, а сеуште не се во функција, наместо во црквата како 
културно наследство која има приоритет во спроведувањето на мерките за заштита, 
долгиот период на нерешени проблеми со влага во црквата, како и спроведените 
археолошки истражувања кои не биле проследени со конзерваторски мерки за 
заштита придонеле кон оштетување, загуба и уништување на културното наследство.  
 
3.3.6. Комплекс Плаошник во Охрид 

 
Комплексот Плаошник е во составот на “Старото градско јадро на Охрид”, кое 
претставува споменична целина како културно наследство од особено значење 
поткатегорија – големо значење. Плаошник е значаен свет простор за РСМ и за 

                                                
105 Извештај од работната група бр.10-29/2 од 28.01.2020 година; 
106 Извештај од изведувачот за функционална состојба на објектот бр.05-46/148 од 16.12.2019 година, Итна 
ургенција за решавање на техничките проблеми на објектот Трескавец бр.10-29/6 од 06.03.2020 г. 
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целиот словенски род во историска, културна и духовна смисла. Хронологијата на 
живеење се протега од праисториските времиња (бронзеното време), преку 
античкиот период и раното христијанство, до развиениот среден век. Неговата 
значајност произлегува и од тоа што во овој комплекс, Св. Климент започнал силна 
просветителска и книжевна дејност, се развил првиот словенски универзитет од каде 
се ширеле старословенската писменост уметност и култура. Во обид да заживее оваа 
голема древна традиција и повторно воспоставување на Охрид како центар на 
учењето, Владата на РМ пред 14 години ја прифатила иницијативата за реализација 
на проектот, Возобновување на "Св Климентовиот Универзитет". 

Врз основа на приложената документација и извршениот увид во комплексот 
Плаошник ревизијата ги констатира следните состојби: 

- во 2008 година донесена е Одлука 107  на Владата на РМ за изградба на 
капитални  објекти од областа на културата со која е предвидено МК да го 
изгради капиталниот проект Возобновување на Св. Климентовиот Универзитет 
на Плаошник во Охрид. Во април 2010 година, МК, повикувајќи се на Законот за 
организација на органи на државна управа има донесено Решение со кое го 
определува директорот на УЗКН за координатор за реализација на проектот од 
капитално значење, во сите фази108 и негова целосна реализација. Ревизијата 
утврди дека надлежноста за изградба на нови објекти согласно Законот за 
култура109 е на МК, додека пак согласно ЗЗКН110 градбата на нови капитални 
објекти не е предвидена како надлежност на УЗКН, поради што, решението на 
министерот не е во согласност со Одлуката на Влада и Законот за организација 
на органите на државната управа каде се наведува дека министерот со актите 
кои ги донесува не може да пропишува надлежност на друг орган; 

- активностите за реализацијата на проектот Возобновување на Св. 
Климентовиот Универзитет на Плаошник (кој опфаќа повеќе објекти) се 
отпочнати во 2011 година, по добиено одобрение за градба111 на објектот од  
страна на Министерство за транспорт и врски како објект од прва категорија, 
како и конзерваторски одобренија на основен проект издадени од УЗКН по 
барање на Завод и Музеј Охрид. Работите за градба се одвивале се до 2014 
година кога по препораки од Советодавната Комисија ИКОМОС/УНЕСКО (за 
промени во висината на објектите и два објекти да не се изведуваат - 
Афилијации на светски универзитети и Компјутерски центар), градбите се 
прекинати се до изработката на нови Проекти за измени во тек на градење за 
кои УЗКН по барање од Завод и Музеј Охрид, има издадено Конзерваторски 
одобренија112 за: Комплекс 1 Богословски факултет, Комплекс 2 и 3 - Објекти А, 

                                                
107 бр.19-4277/2 од 26.08.2008 година 
108  систематски археолошки истражувања на целиот простор од локалитетот со конзерваторско-
реставраторски работи, активности околу подготовките на идејното решение, идејниот, главниот и 
изведбениот проект; 
109 член 70-в; 
110 член 145; 
111 Одобрение за градба бр. бр.20 УП-1113/8 од 12.05.2011 година, правосилно  од 27.05.2011 година; 
112 Конзерваторско одобрение: УП бр.08-871 од 02.10.2015 година, УП бр.08-870 од 02.10.2015 година и УП 
бр.08-850 од 02.10.2015 година; 
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Б и В  и Комплекс 1 Манастирски конак, во кои е наведено дека истите 
стануваат правосилни откако ќе се издаде одобрение според Законот за 
градење. Ревизијата утврди дека иако проектите за измени се изработиле во 
тек на градба,  барањето за нивно одобрување, согласно Законот за градење113 
поднесено до Министерство за транспорт и врски114 од страна на УЗКН било 
одбиено, за што било потребно да се изработи нов архитектонско-
урбанистички проект. Проектот се изработил, но во октомври 2018 година од 
страна на Уставниот суд на РМ донесена е Одлука115 со која се укинува 
Одлуката за донесување на ДУП116, донесена од Советот на Општина Охрид117 во 
рамките на кој се наоѓа археолошкиот комплекс “Плаошник”, со што не постои 
ДУП со кој би можело да се заврши постапката;  

- за проектот Возобновување на Св. Климентовиот Универзитет на Плаошник во 
Охрид склучени се договори за јавнa набавкa/анекс договори за дополнителни 
и непредвидени работи за: 
o изградба на Објекти А, Б, В,118 карабина склучен е основен договор119, како и 

дополнителни анекс договори. Вкупната реализација на склучените 
договори изнесува 399.539 илјади денари и 

o изградба на објекти: Богословски факултет, Манастирски конак, 
Резиденцијален објект, Компјутерски центар, Афилијација на светски 
универзитети, за кои е склучен основен договор120 според основен проект,  
како и три анекс договори121 за дополнителни и непредвидени работи. 
Вкупната реализација на основниот договор заклучно со 31.12.2021 година 
изнесува 266.242 илјади денари што претставува 66,5% од основниот договор, 
додека пак анекс договорите се реализирани во износ од 29.728 илјади 
денари. Притоа, иако согласно препораката на Советодавната мисија на 
УНЕСКО, објектите Афилијации на светски универзитети и Компјутерски 
центар нема да се изведуваат, a за дел од објектите е намалена катноста, со 
изведувачот не е склучен анекс за намалување на вредноста.  

Истакнуваме дека во Конечниот извештај за извршената ревизија на финансиски 
извештаи и ревизија на усогласеност за 2019 година на Министерството за култура – 

                                                
113 член 69; 
114 Решение бр.20 УП.-1113/8-2011 од 31.05.2016 година;  
115 Одлука бр.31/2017-1  објавена во Сл. весник на РМ бр.192/2018 
116 Одлука за донесување на ДУП бр.07-6092/40 од 30.06.2014 година, за УЗ 1 извршување на поединечните 
акти или дејствија преземени блок 1.2 и блок 1.4 и УЗ 3 дел од блок 3.4. oпштина Охрид, плански период 
2009- 2014; 
117 (Сл. гласник на Општина Охрид бр.7/2014)  
118 (А - Светиклиментовата библиотека, Б - се организирани административните, дел од функционалните 
и помошни простории на Музејот на Плаошник и на Светиклиментовата библиотека, Центарот на 
меѓународната школа за апликативна конзервација и Македонскиот институт за хуманистички науки, В 
- Музејот на Плаошник и Галеријата на икони) карабина; 
119 Договор бр.02-2382/36 од 08.10.2012 г. во износ од 282.037 илјади денари со ДДВ и анекс договори во 
вкупен износ од 158.970 илјади денари; 
120 Основен договор бр.02-161/14 од 14.02.2013 година во износ од 400.406 илјади денари со ДДВ; 
121 Анекс договор бр.02-1754/11 од 17.05.2013 година,  бр.02-316/1 од 25.01.2014 година и  бр.05-503/14 од 
17.02.2016 година во вкупна вредност од 34.116 илјади денари со ДДВ; 
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УЗКН Скопје се наведени констатираните состојби поврзани со постапките за јавни 
набавки и склучените договори.   

Во Информацијата за реализација на проектот доставена од директорот на УЗКН до 
Владата на РСМ од април 2022 година се наведува дека на резиденцијален објект и на 
објектите А, Б, В изведени се 100% од предвидените работи, на Манастирски конак 
изведени се 95%, додека пак на објектот Богословски факултет изведени се околу 70% 
од предвидените работи. Доколку нема пролонгирања проектот би се завршил до 
декември 2024 година. Дадени се податоци дека потребните средства за завршување  
на проектот изнесуваат 72.600 илјади денари со што степенот на реализација на 
финансиските средства согласно основниот договор би изнесувал 84%. Дадените 
предлог заклучоци на УЗКН во рамките на информацијата за давање на согласност за 
продолжување на реализација на проектот и динамиката за обезбедување на 
финансиски средства за 2023 и 2024 година се усвоени од страна на Владата на РСМ 
на 58 Седница одржана на 5 јули 2022 година.    
                               
Ревизијата истакнува дека во Закон за прогласување на Старото градско јадро на 
Охрид за културно наследство од особено значење122 се набројани градежните и 
другите дејствија кои не смеат да се преземаат во “Старото градско јадро на Охрид”. 
Имено, во контактната зона на “Старото градско јадро на Охрид” не смее да се 
предвидуваат нови градби и сообраќајници, како и да се вршат други градежни 
работи без да се извршат археолошки истражувања на просториите за кои има 
сознание дека постојат археолошки локалитети.  
 
Од увид во документацијата 
констатирано е дека археолошките 
истражувања на дел од локалитетот за 
реализација на Богослвскиот 
универзитет започнале во 2013 година 
и се спроведувани до 2017 година, 
односно непосредно по изработка на 
проектната документација и 
склучување на договорите за изградба, 
поради што покасно е продолжено со 
градбата.                                                                       Богословски универзитет на Плаошник 
 
Во периодот 2018 - 2021 година археолошките ископувања и конзервација на 
откриените градби кои се одвиваале во рамки на овие проекти не се вршени, односно 
по 2017 година на овој дел од локалитетиот се извршува само тековно одржување на 
откриените градби. Во 2021 година реализирана е изградба на потпорен ѕид од 
северната страна на Римската бања за да ја штити градбата од свлекување на 
земјиштето, а изработен е и проект за покривна конструкција кој не е реализиран, 
додека пак во 2022 година за археолошко доистражување и изработка на проект за 

                                                
122 член 7 став 1 и член 8 став 1;  
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конзервација на локалитетот Плаошник одобрени се ограничени буџетски средства 
од 120 илјади денари.   
 
Црквата “Св.Пантелејмон” е дел од 
археолошкиот локалитет Плаошник. 
Објектот е возобновен во 2000-2002 година и 
неговата состојба е добра. Во досегашниот 
период не е изработен Елаборат за 
ревалоризација на целиот археолошки 
локалитет, а истиот би се изготвил по 
завршување на археолошките истражувања 
кои треба да се извршат уште на мал дел од 
локалитетот. 

 
Од извршениот увид во црквата увидовме 
дека не се преземаат редовни мерки за 
превентивна заштита и чистење на 
внатрешноста на презентирана гробница во 
црквата.  
                
 

 
 

Врз основа на наведените состојби констатиравме дека на археолошкиот локалитет 
Плаошник кој претставува значаен и свет простор за РСМ кој е заштитен со закон, во 
изминатиот период се вложени значајни средства за изградба на нови градби како 
придружни објекти преку реализација на капитален проект, а притоа во периодот од 
2018-2021 година не се вложуваат средства за завршување на археолошките 
истражувања на просторот и конзервација односно заштита на откриените градби на 
локацијата на археолошкиот локалитет кои претставуваат културно наследство. 
 
3.3.7. Црква Св.Богородица Захумска Охрид 

 
Црквата Св.Богородица Захумска, која се наоѓа на источната обала на Охридското 
езеро има форма на впишан крст со купола, со нагласена височина, со што се 
овозможува исликување на повеќе циклуси. Црквата е прогласена за споменик на 
културата со Решение123 од март 1968 година, а во досегашниот период не е изработен 
елаборат за ревалоризација. Парцелата на која се простира е црковен имот, а 
надлежноста за заштита и конзерваторски работи е под ндлежност на Завод и Музеј 
Охрид. 
Врз основа на извршениот теренски увид во објектот и приложената документација 
ревизијата ги костатира следните состојби: 

- Завод и Музеј Охрид во јуни 2016 година, поради лошата состојба, оштетувања 
и појава на вегетација има отпочнато превентивни активности на кровот на 

                                                
123 Решение за споменик на културата бр.07-27/1 од 13.03.1968 година; 
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црквата 124 , иако активностите требало да се предвидат како мерки на 
непосредна заштита за кои е потребно изработка на проект и добивање 
одобрение од УЗКН. Заради сушење на влагата во внатрешноста на црквата и 
заштита од атмосферските влијанија бил изработен заштитен дрвен наткров, 
како и дополнителна времена заштита на фасадните делови на црквата, а по 
препорака на надзорот125 утврдена е потреба за одложување на работите до 
септември 2017 година.  
По доставено барање, УЗКН во октомври 2016 година има издадено Решение за 
заштитно-конзерваторски услови126, при што во дописот127, напоменува дека за 
наведените мерки за превентивна заштита потребно е да се изработи 
конзерватоски проект и да се прибави конзерваторско одобрение. Основниот 
проект за непосредна заштита на кровот и поставување на транзени на 
црквата е изработен и архивски заведен во декември 2016 година за кој е 
издадено Конзерваторско одобрение од УЗКН во февруари 2017.  

Ревизијата утврди дека работите за непосредна заштита поради дополнителни 
прекини и одложувања заради присуство на влагата се отпочнати во јули 2021 
година, а се изведувани врз основа на Договор за превентивна заштита на кровот128, 
склучен во март 2016 година без притоа да се склучи анекс за пролонгирање на 
рокот за изведување на работите. Вредноста на склучениот договор од 2016 година 
изнесува 1.999 илјади денари, а вкупната реализација 1.994 илјади денари со исплати 
во 2020 и 2021 година, притоа за дополнителните непредвидени работи за изведба 
на времен наткров не е склучен анекс и нема фактурирање за истиот.  
 

 
   

                                  
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
                                           Манастирски комплекс Св.Борогордица Захумска, Охрид 
 

                                                
124 по член 59-а од ЗЗКН; 
125 Извештај од извршен увид бр.13-2015/1 од 27.09.2016 година; 
126 Решение од УЗКН УП бр.08-956 од 04.10.2016 година; 
127 Допис од УЗКН за доставување на решение за заштитно конзерваторски услови бр.08-956 од 04.10.2016 
година;  
128 Договор за јавна набавка на работи - превентивна заштита на кровот на црквата св.Богородица 
Захумска бр.05-64/3 од 09.03.2016 година 
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- при изработка на проектната документација за заштита на црквата го 
утврдивме следното: 
o носител и потписник на основниот проект за непосредна заштита на кровот 

и поставување на транзени на црквата129, е надворешно правно лице, каде 
што проектантската фирма со Решение за одговорен проектант на 
техничката документација одредува овластен конзерватор вработен во 
Завод и Музеј Охрид, а притоа за регулирање на меѓусебните односи помеѓу 
проектантската фирма и НУ не е склучен договор. Во ваков случај 
проктантската фирма претставува само формален носител на проектот, на 
кој стручна контрола врши надлежната НУ за заштита. Имено стручна 
контрола на конзерваторски проект вршат130: надлежната НУ за заштита, 
ако конзерваторскиот проект е изработен од друго правно или физичко 
лице, односно надлежната матична установа за заштита, ако 
конзерваторскиот проект е изработен од друга јавна установа за заштита; 

o за изработка на основен проект за статичко зајакнување и конзервација на 
архитектурата од објектот131 ангажирано е правно лице, со кое е склучен 
Договор за донација132, согласно кој изработката на проектот е без надомест, 
а договорот архивски е заведен еднострано само од давателот на донацијата. 
Лицето одредено со решение како овластен архитектонски проектант при 
изработката на проектот, е лице кое е вработено во Завод и Музеј Охрид 
како конзерватор стручен соработник архитект, кое истовремено има 
Решение издадено од НУ за склучување на договор за работа на неполно 
работно време кај друг работодавач, што во случајов тоа е фирмата 
ангажирана за изработка на основниот проект.   

На ваков начин се избегнува конзерваторскиот проект да биде доставен до 
матичната установа НКЦ Скопје која е надлежна за стручна контрола на 
проектите изработени од НУ за заштита. Состојбите на ангажирање на лице со 
конзерваторска лиценца вработено во НУ, кај правно лице за изработка на 
конзерваторски проект, на кој стручна контрола врши НУ, создава ризик од 
постоење на сомнеж за судир на интереси согласно Законот за спречување на 
корупција и судир на интереси.   
 
Состојбата на судир на интереси е констатирана и од страна на Државната 
комисија за спречување на судир на интереси133 во март 2022 година, по 
претходно барање на мислење од МК. По добиеното мислење МК, ги 
известува134 ЈУ за заштита на културното наследство со цел да се избегне судир 
на интереси, доколку при изработката на проекти носител е друго правно лице, 

                                                
129  Основен проект за непосредна заштита на кровот и поставување на транзени на црквата 
Св.Богородица Заумска изработен од проектантска фирма бр.03/88 од 16.12.2016 година тех.бр.57/16; 
130 согласно член 86 од ЗЗКН; 
131 Основен проект за конзерваторски работи и статичко зајакнување на црквата Св.Богородица Захумска 
с.Трпејца, Охрид на КП 1576 КО Трпејца бр.03-114/1 од 14.09.2021 г. 
132 Договор за донација бр.03-114 од 10.09.2021 година; 
133 Мислење заведено во Министерство за култура под бр.53-1689/2 од 17.03.2022 година; 
134 Допис од МК до Јавните установи за заштита на културното наследство бр.53-1689/3 од 31.03.2022 
година; 
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кое ангажира лице вработено во НУ, во тој случај стручната контрола да ја 
врши надлежната матична установа НКЦ Скопје, поради што ревизијата не 
дава препорака; 

- во црковниот двор од страна на сопственикот на споменикот на културата, 
изграден е манастирски конак без конзерваторско одобрение од УЗКН и 
одобрение за градба. Во врска со градежните работи на конаците по спроведен 
инспекциски надзор од страна на УЗКН било издадено Решение135 и поведена 
прекршочна постапка која завршила со издавање на платен налог за сторен 
прекршок и плаќање на глоба, но поради природата на прекршокот не се 
определила мерка за враќање на културното добро во претходна состојба.  
Во Известување136 по барање на ОЈО137, Завод и Музеј Охрид, укажува дека 
објектот преставува манастирски конак кој се гради по проект изработен од 
стручни лица вработени во НУ, врз основа на остатоци од стар манастирски 
конак кој постоел во минатото, а причините поради кои конакот се гради диво 
е непостоењето на потребна урбанистичка документација за издавање на 
одобрение за градба. Завод и Музеј Охрид укажува дека манастирскиот конак 
не го нарушува интегритетот на споменикот и се вклопува во околниот 
амбиент. 

Наведените состојби на отпочнување на работите како превентивна заштита, наместо 
како непосредна, придонеле за задоцнето изготвување на потребните документи и 
изработка на конзерваторски проект, како и отсуство на анекс договор.  
 
3.3.8. Антички театар  

 
Античкиот театар, сместен во стариот дел на Охрид, Варош, датира од периодот на II 
век п.н.е. до II век од н. е., граден е по типот на грчките и римски театри, а се протега 
на околу 4.000 м2.  Античкиот театар е заштитен со Решение за утврдување на 
својство на споменик на културата  од ноември 1996 година 138  и Решение за 
утврдување на јавен интерес  од 2001 година139.  

 
При археолошките доистражувања, конзервација, реставрација и ревитализација на 
Античкиот театар отпочнати во 1999 година, за објектите во непосредна близина на 
театарот утврден е јавен интерес, по што е поведена постапка за нивна 
експропријација. Според презентираните податоци утврдивме дека по пресуда од 
Основен суд Охрид извршена е експропријација на објект во приватна сопственост 
(куќата на Момирови) и истиот е предаден во владение на Завод и Музеј Охрид, а во 
непосредна близина на античкиот театар останати се уште 2 објекти за 

                                                
135 Решение за запирање на преземањето на работи се до обезбедување на конзерваторско одобрение 
ИП1 бр.12-28 од 29.09.2015 година; 
136 Известување бр.03-440/1 од 21.03.2016 година; 
137 Барање КО бр.106/2015 од 17.12.2015 година; 
138 Решение бр.13.862/1 од 25.11.1996 година. 
139 Решение за утврдување на јавен интерес бр.23-1903/1 од 18.04.2001 година;  
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експропријација. Со последните извршени работи на Античкиот театар во 2001 
година140 изведени се археолошки ископувања при кои се откриени остатоци од 
сакрален објект-црква  која според карактеристиките на градба потекнува од XIV век. 
 
Ревизијата констатира дека, археолошките 
истражувања на просторот не можат да бидат 
целосно финализирани со цел изработка на 
проект за конзервирање, реставрирање,  
ревитализирање и оградување на овој 
споменик на културата од јавен интерес и 
просторот да добие целина, поради долгиот 
период на спроведување на постапките за 
експропријација на приватен имот.  
 
Наведените состојби имаат влијание врз можноста за преземање на мерки за 
финализирање на археолошките истражувања, заштита, конзервација, и 
ревитализација на комплексот Антички театар кој има јавен интерес за РСМ.  
 
3.3.9. Куќата на Момирови 

 
Куќата на Момирови се наоѓа во границите на заштитената споменична целина –
“Старо градско јадро на Охрид, лоцирано во непосредна близина на Горна порта и 
Античкиот театар. Куќата претставува една од ретките примери на автентично 
сочувани објекти од староградската архитектура од XIX век.  
 

Со решение од УЗКН 141  куќата на 
Момирови е прогласена за значајно 
културно наследство по претходно 
доставен елаборат за валоризација на 
објектот и Предлог за донесување на 
акт за прогласување за значајно 
културно наследство од Завод и Музеј 
Охрид. 
Со оглед на исклучително лошата 
состојба на кровната и дрвената 
конструкција, состојбата на 
надворешната и внатрешната 
столарија, превземени се 
истражувачки дејствија заради 
спроведување заштитни мерки.   

 

                                                
140 Извештај за извршени работи на Античкиот театар – Охрид бр.09-134/1 од 25.02.2002 година; 
141 УП.бр.18-436 од 19.11.2018 година 
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Во периодот од 2018-2022 година од страна на Завод и Музеј Охрид изработени се 
идеен а потоа и основен проект 142  за конзерваторско-реставраторски работи, 
ревитализација и адаптација на објектот во музејски простор каде ќе бидат изложени 
најзначајните наоди од Античкиот театар во Охрид. Меѓутоа поради укинување на 
ДУП врз основа на решение на Уставен суд 143 во рамки на кој се наоѓа заштитеното 
добро Завод и Музеј Охрид се соочува со потешкотии во обезбедување на потребното 
конзерваторско одобрение, поради потребата од претходно издавање на заштитно 
конзерваторски услови, за што Завод и Музеј Охрид има доставено известувања и 
барања на решение за начинот на постапување до МК, МТВ, УЗКН и до ЕЛС Охрид со 
цел реализација на проектот. Од надлежните институции не е добиен конкретен 
одговор и насоки за решавање на проблемот. 
Во април 2022 година Завод и Музеј Охрид по преходно доставено писмо, има добиено 
известување од општината со кое се потврдува дека ДУП-от со кој била опфатена 
парцелата е укинат и дека парцелата се наоѓа на границите на ГУП донесен со Одлука 
на Советот од 30.06.2006 година. Врз основа на известувањето од општината, Завод и 
Музеј Охрид има отпочнато активности за добивање на конзерваторско одобрение.  
Со оглед на долгите и сложените процедури за издавање на одобрение особено за 
подрачјето на Охридскиот регион, останува неизвесно дали и кога ќе спроведе 
целокупната постапка за добивање на конзерваторско одобрение и отпочнување на 
реализација на проектот, а со тоа останува неизвесна и можноста за искористување 
на одобрените буџетски средства за 2022 година во износ од 4.000 илјади денари 
согласно склучениот договор меѓу Завод и Музеј Охрид и МК. 
 
Наведените состојби како што се укинување на ДУП, како и сложените 
административни процедури за издавање на неопходните мислења и одобренија, 
придонесуваат за одолговлекување на реализацијата на проектот за заштита на 
објектот кој е прогласен за значајно културно наследство, што доведува до 
загрозување на неговата состојба, пропаѓање на автентичноста и потреба за 
обезбедување на поголеми финансиски средства за негова реконструкција, санација 
и ревитализација.   
 
3.3.10. При постоење на јавен интерес, согласно ЗЗКН 144  може да се изврши 
експропријација на недвижност која претставува заштитено добро во случаи 
пропишани со законот. Постапката за експропријација се поведува по предлог на 
УЗКН за што средствата се обезбедуваат од Буџетот на РСМ.  

 
Според податоците добиени од УЗКН, отпочнати и во тек се 14 постапки за 
експропријација (вклучувајќи ги и постапките за Аквадуктот и Античкиот театар), од 
кои повеќето од нив се водат подолг временски период, односно се отпочнати пред 
2014 година. Притоа, главните проблеми при експропријацијата со кои се соочува 
УЗКН се: отсуството на доволни сознанија и соодветна документација за постапките 
отпочнати пред 2014 година кога истите биле во надлежност на МК, не 
                                                
142 број 13-853/1 од 24.06.2022 година 
143 („Службен весник на РСМ” бр. 192/2018) 
144 член 143; 
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располагање/немање доволно средства во Буџетот, немање на потполна 
документација за завршување на постапките поради тоа што предмет на 
експропријација претставуваат недвижности во границите на споменични целини / 
археолошки локалитети кои најчесто се наоѓаат надвор од населено место и за нив не 
постои урбанистичка документација (ГУП и/или ДУП). 
  
Во неможност да се обезбедат финансиски средства и проблемите со кои се соочува 
при спроведување на постапките, УЗКН до Владата на РСМ има доставено две 
информации и тоа: 

- Информација за проблемите кои произлегуваат при водење на постапките за 
експропријација утврдени како надлежност на ЗЗКН145 од 24.06.2022 година и 

- Информација за потребата од обезбедување на финансиски средства за 
експропријација на недвижен имот во границите на споменикот Аквадукт во 
Скопје146 со предлог заклучоци за обезбедување на средства за експропријација 
од буџетот за 2022, 2023 и 2024 година. Задолжување на надлежни институции 
(МТВ, МЗШВ, Агенција за катастар на недвижности, Градот Скопје и 
општините во состав на Градот Скопје, Охрид и Гевгелија) да направат попис на 
земјиште во сопственост на РСМ што ќе може да се користи како надоместок, 
односно замена за одземеното добро во постапката за експропријација. 
Вкупниот износ на потребни средства за експропријација на недвижниот имот 
во границите на Аквадуктот изнесува 199.140 илјади денари. 

Владата по разгледување на Информацијата за Аквадуктот ја задолжува УЗКН и МК, 
во соработка со МФ, да ја разгледаат можноста за обезбедување соодветни 
финансиски средства во Буџетот на УЗКН според предложената динамика за 
периодот од 2022-2024 година147. Притоа, ревизијата констатира дека УЗКН за 2021 
година располага со 2.000 илјади денари за намена експропријација кои се недоволни 
за спроведување на постапката до крај, а во Буџетот за 2022 година не се обезбедени 
средства за оваа намена. 
 
Наведените состојби на недостаток на финансиски средства за спроведување на 
експропријација, како и проблемите со обезбедување на потребната документација 
за завршување на постапките имаат влијание врз преземањето на мерки за 
финализирање на археолошки истражувања, заштита, конзервација, ревитализација 
на споменици на културата и археолошки локалитети кои се од јавен интерес за РСМ.  
 
Мерки за заштита и спречување од незаконски дејствија, вооружен судир и 
природни непогоди 

 

3.3.11.  За остварување на ефикасна заштита од недозволени ископувања, намерно 
оштетување и уништување, кражби, присвојување, прикривање и други незаконски 

                                                
145 Информација до Влада на РСМ бр.18-537/10 од24.06.2022 година; 
146 Информација бр.18-1662/4 од 24.09.2021 година; 
147 Извадок од Нацрт-записникот од сто и првата седница на Владата на РСМ одржана на 24.08.2021 
година, арх.бр. во УЗКН бр.18-1662/7 од 02.09.2021 година;  
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дејствија против културното наследство, органите и јавните установи за заштита, 
како и имателите на заштитените добра согласно ЗЗКН148 се должни да преземат: 

- превентивни мерки со кои ќе се намалат можностите за појава на ризик од 
незаконски дејствија и 

- мерки на против дејство со кои ќе се намалат загубите или штетните 
последици од незаконски дејствија, ако ризикот се оствари. 
 

УЗКН има обврска: да ја следи состојбата со безбедносната заштита на културното 
наследство, да врши безбедносна проценка на ризиците од незаконски дејствија, да 
го координира изработувањето и усогласувањето на плановите од ЈУ и да го 
контролира нивното спроведување, определува итни мерки/ посебни мерки на 
безбедносна заштита на културното наследство во опасност и од особено значење, 
издава стручни упатства и други работи. 
Од извршениот увид во доставената документација ревизијата констатира дека УЗКН 
нема направено безбедносна проценка на ризиците од незаконски дејствија против 
културното наследство за заштитени недвижни добра, со цел остварување на 
превентивни мерки на безбедност. Според информацијата од вработените во УЗКН 
безбедносните проценки се прават во форма на елаборат. Во УЗКН постојат податоци 
за 127 заштитени археолошки локалитети во земјата, но бидејќи ниту еден од нив не е 
комплетно завршен со истражувањата, досега во УЗКН не е направена безбедносна 
проценка. 
 
УЗКН нема изготвено Национален акционен план за превенција на криминалитетот 
против културното наследство, кој по предлог на УЗКН  треба да го донесе Владата на 
РСМ, согласно ЗЗКН149. Недонесувањето на овој план значи дека не е: извршена оцена 
за постојните ризици од незаконски дејствија, утврдена состојбата со 
криминалитетот против културното наследство, како и приоритети на политиката за 
безбедносна заштита на културното наследство, општи и посебни мерки на 
превенција на криминалитетот против културното наследство и слично. Според 
известувањето од УЗКН150 Национален акционен план за превенција ќе се донесе по 
донесување на Национална стратегија за заштита и користење на културното 
наследство која покрај останатото треба да ги содржи и целите и основните начела на 
заштитата во делот на превенција од противправни дејства, заштита во случај на 
природни непогоди и вооружен судир.  
При доставена пријава за извршени незаконски дејствија врз недвижно културно 
наследство, УЗКН остварува соработка со надлежните НУ и други државни органи 
како МВР и/или Основно јавно обвинителство со размена и доставување на податоци. 
Но, УЗКН нема повратни информации за исходот од постапката и одлуките/актите 
донесени од судот, поради што не располага со точен број на кривични дела во кои 
предмет на незаконско дејствие е заштитено добро како културно наследство. За 
периодот од 2018 – 20121 година добивме податоци од Завод и Музеј Прилеп за 8 

                                                
148 член 102; 
149 член 103; 
150 Број 03-1084/9 од 21.07.2022 година; 
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пријави за незаконски дејствија, како и од КЦ Скопје за поднесена пријава до МВР  за 
оштетувања на споменикот на културата " Аквадукт  " - Скопје, постапување по дојава 
за незаконито обивање и влегување во друго заштитено културно добро, како и 
дејствија на археолошки локалитет. 
 
Од извршената посета на четирите НУ и увид во доставената документација 
ревизијата констатира: 

- НКЦ и КЦ Скопје немаат донесено планoви за превентивна заштита на 
културното наследство од незаконски дејствија и за итна акција во случај на 
незаконски дејствија, согласно ЗЗКН151. Недонесувањето на плановите значи 
дека НУ немаат утврдено организациони и мерки на техничко обезбедување, а 
за културното наследство од особено значење и мерки на електронски надзор 
и немаат извршено анализа на ризиците од незаконски дејствија. Во пракса НУ 
и УЗКН генерално имаат преземено мерки за техничко обезбедување или 
електронски надзор на недвижните културни добра и тоа првенствено само за 
објектите со кои управуваат или се корисници на истите; 

- НУ за заштита имаат обврска да донесат акт за преземени неопходни 
подготвителни мерки за заштита на културното наследство од предвидливи 
последици на вооружен судир и природни непогоди. Утврдивме дека НКЦ 
Скопје и НУ Завод и Музеј Прилеп го немаат донесено наведениот акт, додека 
пак  НУ Завод и Музеј Охрид и КЦ Скопје имаат донесено План за заштита и 
спасување од природни непогоди и други несреќи врз основа на Законот за 
заштита и спасување. Ваквата состојба има за ефект НУ да немаат утврден 
начин на: обезбедување на документација за заштитените добра и нејзино 
чување на различни и сигурни места, планирање на итни мерки за заштита од 
рушење, определување на персонал за заштита и други подготвителни мерки 
во услови на вооружен судир и природни непогоди; 

- според добиените податоци од НУ, утврдивме дека од евидентираните 
археолошки локалитети (Преглед бр.1) ниту еден не е заграден или обележан 
поради нивната неистраженост/доистраженост, нерешени имотно-правни 
односи (голем дел се наоѓаат на приватен имот, на имот на локалните 
самоуправи), конфигурација на теренот и недоволно доделени финансиски 
средства за истражувања, конзервација и нивна заштита. По однос на 
регистрираните археолошки локалитети, само една НУ достави информација 
дека поголемиот дел од регистрираните локалитети се оградени и обележани. 
Наведените состојби создаваат можност за недозволени ископувања, намерно 
оштетување, уништување и други незаконски дејства.   
 

Не извршените безбедносни проценки од страна на УЗКН, отсуството на конкретни 
мерки и планови за превентивна заштита, подготвителни мерки за заштита од 
предвидливи последици од вооружен судир и природни непогоди, како и 
недоистражените археолошките локалитети евидентирани во НУ, создаваат можност 
за појава на незаконски дејствија како не дозволени ископувања, намерно 
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оштетување и уништување, кражби, присвојување и други незаконски дејствија 
против недвижното културно наследство, како и неможност за брзо и ефикасно 
делување во дадените ситуации. 
 
3.3.12. Состојбата на археолошките локалитети во РСМ се карактеризира со одреден 
степен на загрозеност и присуство на опасност од оштетување, уништување или 
посериозно нарушување на нивниот идентитет, што се должи на нивната 
недоистраженост, отсуство на оградување и обележување. Ваков случај претставува 
археолошкиот локалитет „Раица-Манастириште“ во с.Љубаништа Охрид, каде што по 
поднесена пријава до Завод и Музеј Охрид, од комисијата за вршење на увид е 
констатирано дека на соседната катастарска парцела, која е во приватна сопственост 
се изведуваат градежни работи за изградба на повеќе монтажно-времени објекти во 
непосредна близина на археолошкиот локалитет152.  
Археолошкиот локалитет е евидентиран уште во 1971 година, а со археолошките 
ископувања во 2013 година откриени се сакрални градби – ранохристијанска 
базилика и средновековна црква, со оригинални подни мозаици. Како резултат на 
недовршените археолошки истражувања за објектот не е донесен акт за заштита со 
утврдување на граници на доброто и неговата контактна зона и претставува 
евидентирано добро за кое основано се претпоставува дека претставува културно 
наследство.  
Извештајот од извршениот стручен увид на локалитетот од страна на Завод и Музеј 
Охрид е доставен до УЗКН на понатамошно постапување. Инспекторот за културно 
наследство по извршениот увид на локалитетот има констатирано дека затекнати се 
три типски куќички, времени објекти и во моментот на надзор се работело на изведба 
на базен, но не се затекнати археолошки наоди ниту други археолошки елементи. Со 
увидот во документацијата153 и во заклучокот на инспекторот утврдено е дека за 
наведениот простор не е изготвен урбанистички план и заштитно конзерваторски 
основи со услови и мерки за заштита на културното наследство што би го обврзало 
инвеститорот да побара потребна документација согласно ЗЗКН. Кога не е донесен 
урбанистички план, односно општ акт според закон или во планот нема вградено 
заштитно-конзерваторски основи, условите за изградба на објект или за преземање 
на мерки на непосредна заштита154, задолжително содржат заштитно-конзерваторски 
услови. Барањето за издавање на заштитно конзерваторски услови до УЗКН се 
поднесува од странката по упатување на органот надлежен за издавање одобрение за 
градење, во рок утврден со закон. Заштитно-конзерваторските услови ги изработува 
надлежната ЈУ, а ги издава УЗКН, со решение, но до Завод и Музеј Охрид не било 
доставено барање за изработка на услови. Дополнителна слабост претставува тоа што 
за изградба на објект/преземање на мерки на непосредна заштита без заштитно 
конзерваторски услови, законодавецот не предвидел санкција во ЗЗКН, односно 
истото не претставува прекршок, а овластениот градежен инспектор на Општина 

                                                
152 Извештај од извршен стручен увид на локалитетот „Раица-Манастириште“ во с.Љубаништа бр.09-
784/3 од 15.06.2022 година; 
153 Службена белешка од извршен увид на КП 831/1 и КП 831/3 КО Љубаништа бр.12-1642/2 од 23.06.2022 
година. 
154 член 74 од ЗЗКН; 
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Охрид кој има надлежност за градежните работи издал решение155 за отстранување 
на нелегалните објекти.  

Горенаведените состојби имаат за ефект зголемен ризик и загрозеност од 
недозволени ископувања и други незаконски дејства кои придонесуваат за 
нарушување на интегритетот на евидентираното културно добро. 
 
Инспекциски надзор врз заштитата и интегритетот на недвижното културно 
наследство. 

 

3.3.13. Во рамките на УЗКН воспоставен е Сектор за превенција и инспекциски надзор 
на културното наследство, со две одделенија и тоа: Одделение за инспекциски надзор 
на културното наследство и Одделение за превенција на културното наследство. 
Инспекторите за културно наследство вршат надзор од областа на заштитата и 
безбедноста на културното наследство, како и вршење на инспекциски надзор од 
областа на спроведување на конкретни мерки на посегање во интегритетот на 
културното наследство.  
 
Врз основа на извршениот увид во приложената документација и спроведени 
интервјуа со надлежни лица го утврдивме следното: 

- во Секторот за превенција и инспекциски надзор за културно наследство 
постои недоволна кадровска екипираност со инспектори, а бројот на вработени 
бележи опаѓачки тренд. Од аспект на пополнетоста на систематизираните 
работни места со инспектори, во периодот 2018-2021 постои опаѓачки тренд, 
односно во 2021 година се вработени 4 инспектори или 36%, од кои 3 
инспектори поседуваат лиценца, а 1 е без лиценца. Во периодот од 2018 до 
15.06.2021 година во секторот не е пополнето работното место раководител на 
инспекциската служба, кое се пополнува во јуни 2021 година, а во Одделението 
за инспекциски надзор не е пополнето работното место виш соработник за 
правна поддршка, што придонесува за дополнителна работата на 
инспекторите при водење на евиденциите.  
 

Графички приказ 7 – Систематизирани и пополнети работни места во Секторот за 
превенција и инспекциски надзор на кулурното наследство 2018 – 2021 година 
 

 
                                                
155 ИП1 бр.36-543 од 26.07.2022 година; 
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- годишните и кварталните планови за работа на Секторот не содржат субјекти 
и датум на надзор, а извршените инспекциски надзори во најголем број се 
вонредни, додека редовните и контролните не се застапени или имаат низок 
степен на реализација. Наведената состојба се должи на отсуството на 
однапред расположливи податоци за периодот кога субјектите предмет на 
надзор ќе отпочнат да преземаат активности за реализација на проектите за 
заштита на културното наследство. 
 

Преглед 3 – Планиран и извршен инспекциски надзор 

редовен вонреден контролен редовен вонреден контролен
2018 120 2 22 20 3 51 25
2019 40 0 88 5 2 90 10
2020 19 1 37 0 2 68 4
2021 39 0 95 3 / 99 1

Година

Вкупно 
планиран  

надзор

Извршен инспекциски надзор 
недвижно културно наследство 

под надлежност на НУ

Извршен инспекциски надзор 
кај правни лица и физички 

лица

 
Имено, конзерваторските одобренија за преземање на мерки за непосредна заштита 
и дозволите за археолошки истражувања, УЗКН ги издава по поднесено барање од 
НУ откако нивните проекти ќе бидат одобрени со Годишната програма за 
финансирање на проекти од национален интерес на МК, која се објавува во месец 
февруари тековната година. Од друга страна пак, согласно ЗЗКН 156  предлог 
Годишната програма на инспекциската служба за тековната година се изготвува 
најдоцна до 31 октомври во тековната за следната година, и по нејзина согласност од 
Инспекцискиот совет се донесува во месец декември. Поради наведеното надзорите 
се водат како вонредни и се планираат на месечно ниво.  
Во 2021 година, донесена е Методологија за проценка на ризик при планирање на 
инспекциски надзори157, врз основа на која е изработен годишниот план за 2022 
година. Со методологијата се пропишува начинот на проценка на ризик и мерењето 
на степенот на ризииците кои има можност да се јават кај субјектите на надзор; 

- во периодот од 2018-2021 година инспекторите за културно наследство немаат 
спроведено инспекциски надзори во НУ најмалку два пати годишно, а исто 
така, по извршеното известување за отпочната реализација на одредени 
проекти од страна на НУ до УЗКН, инспекциската служба нема извршено 
надзор над секое преземање мерки на непосредна заштита. Ваквите состојби 
се должат на недоволната кадровска екипираност, односно ограничениот број 
на лиценцирани инспектори кои имаат надлежност за надзор за сите видови 
на културно наследство на цела територија на РСМ, вклучувајќи голем број на 
субјекти кои се должни да постапуваат по ЗЗКН. Со оглед на наведеното, 

                                                
156 член 167-а; 
157 бр.02-1241/3 од 15.07.2021 година; 
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доследната примена на законските одредби од ЗЗКН158 неможе да се исполнат 
во целост;     

- предмет на инспекциски надзор се НУ надлежни за заштита на културното 
наследство, како и правни и физички лица сопственици/корисници на 
културното наследство или имот кој се наоѓа во заштитено подрачје и има 
обврска за почитување на ЗЗКН.  
Од извршениот увид и споредба на издадените Решенија со констатирани 
неправилности и изречени мерки (задолжување, опомена, наредба и сл.) со 
спроведените контролни надзори од страна на инспекциската служба, за 
периодот од 2019-2021 година го утврдивме следното: 

o на НУ надлежни за заштита на недвижно културно наследство издадени се 
13 Решенија за отстранување неправилности, а спроведени се 8 контролни 
надзори; 

o на физички/правни лица издадени се 100 Решенија со утврдени 
неправилности и изречени задолженија или други мерки, а спроведени се 15 
контролни надзори. При инспекциските надзори инспекторот констатирал 
прекршоци по ЗЗКН и се издадени 60 покани за порамнување согласно 
Законот за прекршоци и Законот за општа управна постапка, со кои лицето 
се поканува да пристапи во просториите на УЗКН да му биде врачен 
платниот налог, при што наплатени се 15 платни налози. Ревизијата утврди 
дека во предметите каде повиканото лице не се јавило на поканата, не се 
преземени дополнителни дејствија за поведување на прекршочна постапка 
пред прекрочен орган, односно надлежен суд. Во наведениот период 
инспекторите имаат поднесено 5 прекршочни пријави кон прекршочен 
орган и 1 кривична пријава пред надлежен суд;  

o донесени се 73 решенија за запирање на инспекциска постапка. 
На ваков начин за поголем број од предметите нема контролен надзор или 
поведување на прекршочна постапка, особено во делот на архитектонското 
културно наследство, со што отсуствуваат податоци за постапување на 
субјектите по изречените мерки, што не е во согласност со Законот за 
прекршоци159 и Законот за инспекциски надзор160. Притоа, напоменуваме дека 
2018 година не е земена во предвид при анализите бидејќи податоците за 
бројот на контролни надзори не ја одразуваат реалната слика и не се 
компатибилни во однос на бројот на издадени решенија со утврдени 
неправилности;  

- постои отсуство на координирани инспекциски надзори на инспекторите за 
заштита на културно наследство со други инспекциски служби особено со 
градежната инспекција, заради запирање/привремено запирање на работите 
на градење кои се изведуваат спротивно на издадено конзрваторско одобрение 
или проект, со што би се зголемила ефикасноста во заштитата. 

 

                                                
158 од член 168, став 3 и 4; 
159 член 46 и 83; 
160 член 76; 
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Наведените состојби имаат влијание врз намалување на ефикасноста на 
инспекцискиот надзор, не постапување по изречените мерки  а со тоа и врз 
остварување на целта на инспекцискиот надзор за спречување или отстранување на 
последиците врз заштитените добра, зачувување на културното наследство во 
изворна форма, создавање на што поповолни услови за опстанок на истото и 
задржување на интегритетот, зачувување на културното наследство според неговата 
намена и значење. 

4. ЗАКЛУЧОК 
 

Опфатот и доказите кои се обезбедени по пат на спроведување на техники и 
методологија од страна на ревизијата дава основа да го изразиме следниот заклучок: 
 
Стекнавме разуно уверување дека мерките и активностите за заштита, управување и 
ревитализација на недвижното културно наследство кои се преземаат од страна на 
надлежните институции не се доволни и ефикасни да се оствари потребната заштита 
и ревитализација и создава реална опасност за трајно зачувување на недвижното 
културно наследство за идните генерации.  
Утврдивме дека со закон се обезбедени услови за заштита на културното наследство, 
со одредени недоречености и тоа: не предвидени законски одредби за контрола на 
работењето на УЗКН, отсуство на одредби за уредување на поимот користење и 
управување со недвижното културно наследство, како и неусогласеност со 
поврзаната законска регулатива и неприменливи законски решенија.  
Недонесување на стратешки и плански документи има влијание врз дефинирање на 
приоритетни цели и основни начела, мерки и активности за заштита и користење на 
културните добра и утврдување на активности за трајно зачувување на културните 
вредности и нивна интегрирана заштита. Нецелосно спроведена класификација и 
извршена ревалоризација за само 18% од вкупниот број на регистрирани недвижни 
културни добра во РСМ, нецелосно воспоставена заштитна евиденција, необезбедени 
сеопфатни и ажурирани податоци во регистарот на недвижно културно наследство и 
неизграден функционален Национален информативен систем за културното 
наследство, придонесуваат да не се обезбедени  јавно достапни информации за 
културното наследство на РСМ и негова заштита. Финансиските средства за заштита 
на културно наследство од буџетски и странски извори за периодот од 2018 – 2021 
година се реализирани во вкупен износ од 293.528 илјади денари, при што одобрените 
буџетски средства од МК по Нацрт-програмите за сите НУ секоја година бележат 
намалување во однос на побараните средства кое се движи во просек од 16% до 23% по 
година. Висината на обезбедените финансиски средства и стручните лица не се 
доволни за ефикасно спроведување на активностите за непосредна заштита, а 
неправилно алоцирање на средства за заштита ја ограничуваат можноста за 
навремена и соодветна заштита на недвижните добра. Нерешените имотно-правни 
односи, долгиот период на постапките за експропријација, отсуството на редовна 
грижа, одржување, обезбедување, преземање на мерки за заштита од страна на 
имателите/корисниците и надлежните институции, придонесуваат кон оштетување, 
загуба, уништување, зголемени трошоци за одржување и активно функционирање на 
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културното наследство. Отуството на надзор над секое преземање мерки на 
непосредна заштита од страна на инспекциската служба, делумно извршени 
контролни надзори на решенија за отстранување на неправилности и непостапување 
од страна на субјектите по изречени мерки придонесуваат кон недоследна примена 
на пропишаните услови и намалена ефикасност од инспекцискиот надзор, што влијае 
да не се постигнат посакуваните ефекти за одржување, опстанок и ефикасна заштита 
на недвижното културното наследство. 

5. ПРЕПОРАКИ 

Министерството за култура да ги преземе следните мерки и активности: 
1. Да покрене иницијатива во соработка со надлежните институции за измени и 

дополнувања, односно донесување на нов ЗЗКН во кој меѓу другото ќе се: 
- утврдат прецизни законски одредби за контрола на работењето над УЗКН; 
- уреди детално поимот користење и управување со недвижното културно 

наследство во ЗЗКН од страна на споствениците/корисниците; 
- предвиди глоба за необезбедени заштитно-конзерваторски услови во ЗЗКН 

(точка 3.1.1.); 
2. Да се уреди постапката за ревизија на изготвените стручни елаборати за 

валоризација односно ревалоризација преку измена и дополнување на 
донесениот подзаконски акт (точка 3.1.1.); 

3. Да покрене иницијатива во соработка со надлежните институции за 
усогласување на материјалниот ЗЗКН со одредбите од:  
- Законот за организација и работа на органите на државната управа, да се 

опфати УЗКН како орган во состав на министерството за култура; 
- Законот за градење по однос на различното дефинирање и применување на 

поимот „реконструкција“;  
- Законот за инспекциски надзор по кој постапуваат инспекторите при УЗКН; 
- Законот за земјоделското земјиште, во кој ќе се предвидат одредби по однос 

на давање согласност од УЗКН при издавање под закуп или 
трансформација на земјоделско земјиште на кое се наоѓа евидентирано или 
заштитено недвижно добро (точка 3.1.1. и 3.1.2.); 

4. Да донесат годишни планови за остварување на националниот интерес во 
културата за дејноста културно наследство, врз основа на донесената 
Националната стратегија за развој на културата (точка 3.1.3.); 

5. Да формира Надзорен Одбор или посебна комисија, која ќе изврши 
вреднување и оцена на преземените мерки и активности предвидени со 
Планот за интегрирана заштита на старото градско јадро на Охрид 2015-2020 
година (точка 3.1.5).; 

6. Да се спроведе темелна анализа за оценување на ефикасноста на 
функционирањето на Заводите за заштита на спомениците и Музеи на 
територијата на РСМ со утврдување на потребата и целисходноста од нивна 
реорганизација во конзерваторски центри или да преземат мерки за 
почитување на оваа законска обврска (точка 3.1.7.); 

7. Да се подобри финансирањето на заштитата на културно наследство и тоа: 
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- измена на законскиот рок за доставување на нацрт-годишна програма за 
работа од НУ до МК, за дејноста на заштита на културното наследство; 

- утврдување на пишани критериуми врз основа на кои стручната комисија 
врши избор и рангирање на проектите од НУ кои ќе се финансираат од 
средства од Буџетот на РСМ и обезбедување на потребните средства за 
реализација на фазите од проекот/проектот во целина; 

- да се продолжи со објавување на критериуми и приоритети во годишните 
конкурси и  поединечните пријави за финансирање на проекти од областа 
на заштита на културното наследство, врз основа на кои ќе се врши 
бодирање и оценка; 

- склучување на договорите за учество во финансирањето на Годишните 
програми за работа на НУ во законски предвидениот рок; 

- зајакнато искористување на можностите за користење на меѓународни, 
односно странски извори на средства за заштита на културното наследство 
(точка 3.3.1. и 3.3.2.);  

8. Да се спроведе детална анализа за можноста од изнаоѓање на дополнителни 
извори на финансирање на заштитата на културното наследство и можноста  
од утврдување на надоместок за користење на просторот за извршување на 
одредени дејности во рамките на недвижно културно добро/споменична 
целина, односно други алтернативни извори за зголемување на финансиската 
поддршка за заштита, промоција и негово користење (точка 3.3.1.); 

9. Да ја разгледа можноста за обезбедување соодветни финансиски средства во 
Буџетот на УЗКН, во соработка со МФ, за спроведување на постапките за 
експропријација на недвижност при постоење на јавен интерес (точка 3.3.4., 
3.3.8. и 3.3.10.); 

10. Во соработка со МФ да обезбеди средства во буџетот за 2023 и 2024 година за 
реализација на проектот Возобнововување на Св.Климентовиот универзитет 
на Плаошник согласно заклучоците на Влада на РСМ, а УЗКН да постапи по 
заклучоците и продолжи со реализација на проектот (точка 3.3.6.). 

11. Да се одобруваат средства на НУ за: 
- кадровско екипирање со стручни лица и опремување со возила потребни за 

континуирана и ефикасна заштита на недвижното културно наследство 
(точка 3.1.8. и 3.1.9.);   

- поголемо вложување во превентивна заштита на културното наследство (од 
точка 3.3.3. до 3.3.9.). 
 

Националниот совет за културно наследство: 
12. Да преземе активности за поднесување на Извештај за својата работа најмалку 

еднаш годишно до Владата на РСМ (точка 3.1.1.); 
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13. Да донесе мислење по Националната стратегија за заштита и управување на 
културното наследство (2021 – 2025 година), а УЗКН да постапи по даденото 
мислење и да ја достави Стратегијата до Собранието на РСМ за нејзино 
донесување (точка 3.1.3.). 

Националниот совет за ревитализација на старата скопска чаршија да преземе 
активности за: 

14. Иницирање на средби со градоначлачниците на општините Чаир и Центар за 
интензивирање на активностите за донесување на урбанистички план на 
територијата на која се протега Старата скопска чаршија и пристапи кон 
активности за изработка на програма за ревитализација, а доколку има 
ограничување на исполнување на истите редовно да ги информира МК и 
Владата на РСМ  за причините поради кои не може да ја исполни оваа законска 
обврска (точка 3.1.4.).   

УЗКН да преземе мерки и активности за: 
15. Доставување на извештаи/информации за спроведување на Планот за 

управување со Светско природно и културно наследство на Охридскиот регион 
до Комисијата за управување со светско природно и културно наследство во 
Охридскиот регион (точка 3.1.6.); 

16. Издавање на конзерваторско одобрение во законски утврдениот рок од 
приемот на барањето (точка 3.1.7.); 

17. Продолжување на активностите за воспоставување на функционален 
Информативен систем за културното наследство на РСМ и Национален 
регистар на културното наследство со целосни, ажурирани и сеопфатни 
податоци и негова класификација (точка 3.2.3. и 3.2.4.); 

18. Изработка на безбедносна проценка и анализа на ризиците од незаконски 
дејствија која претставува основа за носење на плановите за превентивна 
заштита и итна акција и изготвување на Национален акционен план за 
превенција на криминалитетот против културното наследство (точка 3.3.11.); 

19. Кадровско доекипирање на организационите единици надлежни за недвижно 
културно наследство и Секторот за превенција и инспекциски надзор на 
кулурното наследство (точка 3.1.8. и 3.3.13.); 

20. Спроведување на контролен инспекциски надзор по издадените решенија со 
изречени мерки од страна на инспекциската служба, со утврдување на 
постапувањето, односно примена на друга инспекциска мерка согласно закон 
при непостапување по изречените мерки (точка 3.3.13.).    
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Одговорните лица на НУ да преземат мерки за: 
21. Продолжување на активностите за водење на заштитни евиденции за 

културните добра со целосни и ажурни податоци, која ќе се темели на извршен 
увид во состојбите на недвижните добра (точка 3.2.2.); 

22. Утврдување на пишани критериуми за избор на приоритетни проекти за 
заштита на недвижното културно наследство при вклучување во нацрт-
годишните програми за работа (точка 3.3.1); 

23. Поголемо користење на меѓународни, односно странски извори на средства за 
заштита на културното наследство (точка 3.3.2); 

24. Донесување акт за преземени неопходни подготвителни мерки за заштита на 
културното наследство од предвидливи последици на вооружен судир и 
природни непогоди (точка 3.3.11.). 

25. Интензивирање на постапките за изработка на елаборати за ревалоризација 
согласно законската обврска (точка 3.2.1.);  

26. Зголемување на свеста на сопствениците/корисниците за значењето и 
важноста на културното наследство на територијата на РСМ (од точка 3.3.3. до 
3.3.9.). 
 

НУ НКЦ Скопје да преземе мерки и активности: 
27. За спроведување на проектот „Конзервација и ревитализација на културно – 

туристички комплекс Св. Ѓорѓи – Старо Нагоричане“ во предвидениот рок 
(точка 3.3.2.); 

28. Во соработка со имателот и други надлежни институции да изнајдат соодветни 
решенија за функционирање и обезбедување на манастирскиот комплекс со 
црквата Успение на Пресвета Богородица во с.Матејче Куманово и пристапи 
кон реализација на проектот за конзерватоско-реставраторски работи – 
препокривање на црквата, по обезбедување на финансиски средства (точка 
3.3.3.). 
 

НУ КЦ Скопје да преземе активности за: 
29. Иницирање на координативни состаноци со МК и УЗКН за прецизно 

утврдување на надлежноста за изготвување на план за управување со 
споменичката целина Стара скопска чаршија во насока кон изработка на 
планскиот документ со мерки и активности за заштита, акциски план со 
фискални импликации потребни за негово спроведување, субјекти и начин на 
спроведување на планот (точка 3.1.4.).  

30. Одговорните лица на НКЦ Скопје и КЦ Скопје  да преземат мерки за 
донесување планoви за превентивна заштита на културното наследство од 
незаконски дејствија и за итна акција во случај на незаконски дејствија (точка 
3.3.11.). 
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НУ Завод и Музеј Охрид да преземе мерки и активности за: 
31. Изработка на нов План за интегрирана заштита на старото градско јадро на 

Охрид за следниот 5 годишен период (точка 3.1.5.); 
32. Координација со надлежните институции и продолжување на активностите за 

добивање на конзерваторско одобрение за извршување на конзерваторско-
реставраторски работи, ревитализација и адаптација на куќата на Момирови 
во музејски простор (точка 3.3.9); 

33. Извршување на археолошки истражувања на локалитетот „Раица-
Манастириште“ во с.Љубаништа, по претходно обезбедена дозвола за 
истражувања од УЗКН (точка 3.3.12.); 

34. Продолжување со археолошките истражувања и спроведување на заштитно-
конзерваторски мерки на археолошкиот локалитет Плаошник, по претходно 
обезбедени финансиски средства (точка 3.3.6.). 

 

35. Комисијата за управување со светско природно и културно наследство  во 
Охридскиот регион  да преземе активности за вршење на мониторинг на 
спроведување на Планот за управување со Светско природно и културно 
наследство на Охридскиот регион врз основа на доставени 
информации/извештаи од страна на надлежните институции (точка 3.1.6.). 

 

36. Одговорното лице на НУ Завод и Музеј Прилеп  во соработка со МК  да 
преземе мерки и активности за ангажирање на домашни и странски експерти 
како поддршка за изработка на проект за конзервација на црквата „Успение на 
Пресвета Богородица“ Трескавец и негова реализација (точка 3.3.5.). 
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