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41 став 2 од Законот за заштита на културн()то наследство
("Службен весник на Репубшша Македонија" бр. 20/2004, нs;io0Yи(·t~{2QП)i
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.07.2Q11
Врз основа на член

;

~,

донесе

t~:~

ОДЛУКА
за nроrласување на духовното културно добро "Х" дерлез кај Турците во

Реnублика Маi<едонија" за I<ултурно наследство од особено значење,
поткатегорија исклучително значење

Членl

Духовното културно добро "Х"дерлез кај Турците во Република l\1акедонија" се
прогласува

за

културно

наследство

од

особено

значење,

поткатегорија

исклучително значење.

Духовното културно добро "Х"дерлез кај Турците во Република Македонија" ги

опфаi{а празнувањето на празникот Ѓурѓовден (06 мај) кој пак припаѓа на
циклусот пролетни обредно- обичајни комплекси. Празанувањата на Х"дерлез

кај Турците во Република Македонија се многу поархаични и се поврзуваат со
различни

историски

периоди

и

култури

кои

интерактивно

влијаеле

на

Турците

во

турската популација во Македонија.

Во структурата

на

духовното

културно добро "Х"дерлез

кај

Република Македонија" со својата посебност се издвојуваат три културни слоја:
архаич:ни

предисламски

елементи

со

потекло

во

митолошките

претстави;

исламски елементи во празнувањето на Х"дерлез кај Турците во Република
Македонија

и

современи

појави

кои

коегзистираат

со

традиционалната

обредна пракса.
За културното наследство од став

1 на

овој член се утврдува режим на заштита

од прв степен.

Член2
Оваа одлука влегува во сила осмиот дев. од денот на објавувањето во "Слу.жбен
весник на Република Македонија".

Бр.51- 3611/9
19 јули 2011 година
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Врз основа на член

став

41

2

од Законот за заштита на културното наследство

("Служ~бен весник на Република Македонија" бр.
Владата на Република Македонија, на седницата

20/2004, 115/2007 и 18/2011),
одржана на 19.07.2011 година,

донесе

ОДЛУКА

за прогласување на духовното културно добро "Ѓурѓовден кај Власите во
Република Македонија" за I<ултурно наследство од особено значење,
nоткатегорија исклучително значење

Членl

Духовното I<ултурно добро "l'урѓовден кај Власите во Република Македонија"
се прогласува за културно наследство од особено значење, поткатегорија
исклучително значење.

Духовното културно добро "['урѓовден кај Власите во Република 1\1акедонија"
ги опфаi(а празнувањата на nразникот Ѓурѓовден (06 Мај) како дел од циклусот
пролетни

обредно-обичајни

комnлекси.

Ети!\шлошки

празникот

и

nразнувањата се поврзуваат со светецот великомаченик Георгија (Ѓ'орѓи) кој
живеел кон

крајот на

поnрзуваат

и

со

III

и почетокот на

предхристијанските

IV

век,

иако празнувањата се

обредно-магиски

постапки

за

одбележување на култот кон природата, вегетацијата и плодноста на стоката.

Во структурата на духовното културно добро "Ѓурѓовден кај Власите во
Република Македонија" со својата посебност се издвојуваат следниве обичаи:

-

жртвување на јагне; групно берење билки; плетење на "магичен" волнен

гајтан; китење на садовите во кои се обработува млекото; обредно закрмување
на стоката и др.

За духовното културно добро од став

1

на овој член се утврдува режим на

заштита од прв степен.

Член2

Оваа одлуi<а влегува во сила осмиот ден од денот на објавуван)ето rзо "Службен
весник на Република Македонија".

Бр.Ѕl- 3611/10

19 јули 2011
СI<опје

година

Врз основа на член

41 став 2 од Законот за заштита на културното наследство
("Служ.бl'н вес:нпк на Република N1акедонија" бр. 20/2004; 115/2007 и 18/2011),
Бла11ата на Република Македонија, на се;1,ншџпа одр>кана на

19.07.2011

година,

донесе

ОДЛУКА

за nрогласување на духовното културно добро "Ѓурѓовден 1<ај Албанците
во Република Македонија" за културно наследство од особено значење,
поткатегорија исклучително значење

Член

Духовното

културно

Македонија"

се

добро

прогласува

1

"Ѓурѓовден
за културно

кај

Албанците

наследство

од

во

Република

особено

значење,

попштегорија исклучително значење.

Духовното

културно добро ,Ј'урѓовден кај Албанците во Репуб...тпша
Македонија" ги опфа1:Са празнувањата на празникот Ѓурѓовден (06 J'V'laj) кој
припаѓа на циклусот пролетви обредно-обичајни комплекси.

Празнувањата на духовното културно добро "l"урѓовден кај Албанците во
Република .Македонија" го сњvrболизираат преминот зималето и почетокот на
новата стопанска l'ОДЈ!На, преку архаични обредно-магиски постilпки поврзани
со нсЕажување почит кон култот кон природата.

Во структурата на духовното културно добро "Ѓурi·овден кај Албанците во
Република .Македонија" со својата посебност се и:здrзојуваат обредното време,
обредниот

простор,

обредните

лица,

обредните

објекти

и

посебната

терr.ншологија.

За духовното културно добро од став

1

на овој член се утврдуuа режим на

заштита од прв степен.

Член2

Oвai:i одлука влегува во сила IЈ<:Nшот ден од денот на објавувањето во .. Слу>кбен
Bl'CH>!K на Републнка .~Лакедонија''.

Бр.51-3611/13

19 јули 2011
Скопје

година

ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА ВЛАД· ТА НА РЕПУБЛИКА
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Врз основа на член

L±l сл'ш 2 од Законот за ::;аш ппа на културното неtс;u:сдство
(.,Службен uесник на РРпублика Македонија" Gp. 20/2004; 1!5/2007 и 18/2011).
Владатd. на Репу6лик<t ;\i\<tKP,Т\OHIIja, на седнпцатн одр;кана на 19ЈП 2011 ГОi\~!На,
донесе

ОДЛУКА

за нрогласување на духовното културно добро "Ѓ)tрfовден кај
Македонците во Република Македонија" за културно наследство од
особено значење, поткатегорнја исклучително значење

Член

Духовното

тzултурно

Л·'lакедоннја·'

се

добро

1

,ЈурL'овден

проптсува за културно

кај

NlакедонЦ}!Те

наследство

од

во

Репуfiлика

особено

значење,

потк<.:неrорија исклучително значење.

Духовното

културно

добро

,,f'урѓовден

кај

Македонците

во

Републиr~а

Македонија" ги опфаri::а празнувањата Шl празникот I'урѓовден (06 Мај) кој
нрипаL'а на циклусот оролетни обредно-обич.ајни комплекси. Епнv1олошки
празникот и празнувањата се поврзуваат со светецот великоl\·1аченик Георгија

(1' орѓп) кој >кивеел кон крајот на Ш п почетокот на I\1 век, иако празнувањата
инкорпорираат и поархаични предхристијански обредно-г.·Iагиск:и постапки за
одбележување на култот кон природата, вегетацијата и плодносга на с.:токата.

Во структурата на духсшното К}'Лтурно добро ,,!"урf·овден кај Македонците во
Република !'Лtнzсдонија" се пронаоѓаат неколку групи обичаи:
-обичаи во врска со вегетацијата:
-обичаи во врска со добитокот;

-обичаи во врска со култови на диrш ж1шопш:

-обичаи во врска со култот кон почеток на нова1·а годишна сезона;
-обичаи со еле!\tенти на црна магија:

-обнчан во врска со култот на Св.Сорf·и.
За духовното К).tлтурно добро од ст;сш

1 на овој член се утврдува рt~>ким Hct

зашлпа од прв степен.

Член2

Оваа одлука вл~:~l'Ј'Ба во сила ос!\ншт ден од дl'itoт на обј<:шувеtњето ЈЗо "Службен
весник IIi:.l Рс,публнка ;\ilаКЕ"донија".

Бр.Ѕl-3611/12

19

јули

С1.;опје

2011

година

ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА ВЛ!

АТА НА РЕПУБЛИКд.
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Врз основа на член

41

став

2

од Законот за заштита на кулгу·рното наследство

("Службt:н !3Е'сrшк на Реnублика Јv1акедоннја" бр.

20/2004; 115/2007 11 18/2011),
19.07.2011 година,

Владата на Република Македонија, не1 се 1'\НИцата одр;.кана на
донесе

ОДЛУКА

за прогпасување на духовното куптурно добро "Ѓурѓовден кај Ромите во
Република Македонија" за културно наследство од особено значење,
поткатегорија исклучително значење

Член1

Духовното културно добро ,,Т'урѓовден кај Ро1\ште во Република Македонија" се
прогласува

за

културно

наследство

од

особено

значење,

потi<атегорија

исклучително значење.

Духовното културно добро ,Јурѓовден кај Ромите ЈЗО Република Македонија" ги
опфаi(а празнувањата на празникот ('урfшзден или кај рuмите Ерделези {од 05-

09

Мај) кој пак припаѓа на цiшлусот пролетни обредно-обичајни КОЈ\шлекси.

Етимолпrпки

празнпкот

и

празН')"Вањата

се

поврзуваат

вел.икол-tачt>ник Георгија (f'орѓи) кој ж.ивеел кон крајот
век

иако

празнувањата

се

многу

Ilil

поархаични

и

со

светецот

Ш и почетокот на
се

поврзуваат

IV
со

предхрпстијанскнте обредно-л,<аrнски постапки за одбеле;кување на култот
Ј\оН природата, веrетацијата и плоднос:та на стоката.

Во структурата на духовното културно добро ,,Ѓ урѓовден кај РоNште во
Република Маr>:едонија" со својата посебност се издвој)/Ваат следниве обичаи:

-шутло пај (одење кај света.кисела вода), обредно играње: обредни верувања,
nесни и сл. жртвување на јагне; прочисту!3ање и китење на домот, обредно
бањање со цветови, семејно прославување и сл.

За духовното културно добро од став

1

на о1:1ој член се утврдува рс:;-ким на

заштита од прв степен

Член2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето ЈЗО "Службен
весiГШ\ на РеП)'блика <\'lакt>донија".
t

Бр.51-3611/11

19 јули 2011
СЕопјс

година

ЗАМЕНИI\
НАЏЛ:А.ДА

А ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА РЕПУБЛИКi\.

