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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3419. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ  

ЗАКОНИК 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Изборниот законик, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 9 ноември 2012 година. 
  
  Бр. 07- 4734/1                             Претседател 

9 ноември 2012 година           на Република Македонија,                       
      Скопје                                 Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  
НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК 

 
Член 1 

Во Изборниот законик  (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 40/2006, 136/2008, 148/2008, 
155/2008, 163/2008, 44/11 и 51/11), во членот 2 точка 12  
зборот “изјава“ се заменува со зборот “договор“.  

 
Член 2 

По членот 8 се додава нов член 8-а, кој гласи: 
 

“Член 8-а 
(1) Член на Владата и заменик-министер од денот 

кога ќе бидат утврдени како кандидати за избор на пре-
тседател на Републиката, пратеник, член на совет или 
градоначалник, функцијата член на Владата, односно 
заменик-министер ја извршува технички со преземање 
на неопходните активности во рамките на нивните над-
лежности за техничко функционирање на органот, од-
носно Владата.     

(2) Неопходни активности, во смисла на ставот (1) 
на овој член, кои не можат да се вршат се:  

- располагање со буџетски средства на Република 
Македонија, средства на буџетите на општините и гра-
дот Скопје од јавни фондови и средства на јавни прет-
пријатија и јавни установи или правни лица кои распо-
лагаат со државен капитал, освен ако тоа поинаку не е 
утврдено со закон со кој се уредува финансирањето на 
изборните кампањи на политичките партии, 

- започнување на изградба со средства од буџетот 
или од јавни фондови или со средства на јавни прет-
пријатија и други правни лица што располагаат со др-
жавен капитал на нови објекти во инфраструктурата 
како патишта, водоводи, далноводи, канализација, 
спортски игралишта и други објекти или објекти за оп-
штествени дејности - училишта, градинки и други обје-
кти, освен ако за таа намена претходно се обезбедени 
средства од буџетот, односно се работи за реализација 
на програма донесена врз основа на закон во тековната 
година и 

- вонредно исплаќање на плати, пензии, социјална 
помош или други исплати од буџетски средства или од 
средства на јавните фондови ниту да се отуѓува  држа-
вен капитал ниту да се потпишуваат колективни дого-
вори. 

(3) Активностите од ставот (2) на овој член канди-
датите не можат да ги вршат од денот на донесувањето 
нa одлуката за распишување на избори до завршување 
на изборот на претседател на Република Македонија, 
пратеници во Собранието на Република Македонија  и 
изборот на Владата на Република Македонија согласно 
со резултатите од изборите, како и од денот на донесу-
вањето на одлуката за распишување на избори па до за-
вршување на изборите за избор на градоначалник или 
членови на советот, односно до конституирањето на 
советот на општините и градот Скопје.“ 

 
Член 3 

Во членот 31 став (2) по точката 5 се додава нова 
точка 5-а, која гласи:  

“5-а) со ждрепка го утврдува редоследот на единс-
твената листа на кандидати за членови на совет, однос-
но градоначалник;“. 

По точката 43-а се додава нова точка 43-б, која гла-
си:  

“43-б) за своите седници води записници и усвое-
ните записници ги објавува на својата веб страница;“. 

 
Член 4 

Во  членот  33 став (1) точките 39, 45, 47 и 62 се 
бришат.  

Точките 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 и 85 ста-
нуваат точки 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 и 81.  

 
Член 5 

Во членот 37 став (4) точка 2 по зборот “кандидати“ 
се става точка и запирка, а зборовите: “и со ждрепка го 
утврдува редоследот на единствената листа на канди-
дати“  се бришат. 

 
Член 6 

Во членот 43 став (2) точката на крајот од речени-
цата се брише и се додаваат зборовите: “и податоци за 
лицата на кои им е изречена мерката куќен притвор“.  

 
Член 7 

Во членот  60 ставoви (2) и (3) зборот “изјавата“ се 
заменува со зборот “договорот“.  

Ставот (4) се менува и гласи: 
“Договорот за коалицирање од ставовите (2) и (3) 

на овој член го склучуваат претставниците на политич-
ките партии кои настапуваат заедно и тој го содржи 
името на коалицијата, симболот, општината, односно 
изборната единица во која настапуваат заедно.“ 

 
Член 8 

Во членот 65 став (3) зборовите: “ја приложи изја-
вата од членот 60 став (3)“ се заменуваат со зборовите: 
“ го приложи договорот од членот 60 став (4)“. 

Во ставот (5) по зборот “неотповиклива“ се става 
точка, а зборовите до крајот од реченицата се бришат. 

 
Член 9 

Членот 68 се менува и гласи: 
“(1) Редоследот на кандидати во листата на канди-

дат, односно редоследот на листите на кандидати Др-
жавната изборна комисија го утврдува со ждрепка и тој 
број е ист во сите изборни единици, односно општини, 
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a  во изборната единица односно општина кадешто не-
ма да има свој претставник, соодветниот број на подно-
сителот на листата да биде изоставен и на негово место 
да биде напишан редниот број на наредниот носител 
без оставање на празно место. 

(2) Листа на кандидати за членови на совет и листа 
на кандидат за градоначалник кои се поднесени од ист 
подносител добиваат ист реден број во сите општини 
(или само во општината). 

(3) Општинската изборна комисија, односно Избор-
ната комисија на градот Скопје по потврдување на ли-
стите на кандидати за членови на совет и листите на 
кандидати за градоначалник ги доставува до   Држав-
ната изборна комисија заради утврдување на редосле-
дот во единствената листа на кандидати согласно со 
ставовите (1) и (2) на овој член. 

(4) Државната изборна комисија за активностите 
што ќе ги преземе во согласност со ставовите (1) и (2) 
на овој член, задолжително претходно ги известува ов-
ластените претставници на подносителите на листите.“  

 
Член 10 

Членот  71 се менува и гласи: 
“(1) Заради прибирање на средства за финансирање 

на изборната кампања, политичката партија, коалиција, 
носителот на независна листа од група избирачи, од-
носно лица кои имаат намера да се кандидираат, пред 
надлежниот орган задолжително обезбедуваат ЕДБ со 
назнака “за изборна кампања“  и кај носител на платен 
промет  во Република Македонија отвораат трансакци-
она сметка со назнака “за изборна кампања“ и истите 
не може да се користат за друга намена.  

(2) Субјектите од  ставот (1) на овој член  се долж-
ни  да обезбедат ЕДБ  и  да ја отворат трансакционата 
сметка од ставот (1) на овој член најдоцна 48 часа по 
потврдувањето на листата за кандидати, а најрано 48 
часа по  распишувањето на изборите и во тој рок од 48 
часа доказот за  обезбеден ЕДБ и отворената трансак-
циона сметка се доставува до надлежната изборна ко-
мисија. 

 (3) Обезбедувањето на ЕДБ и отворањето на транс-
акциона сметка од ставот (1) на овој член за коалиција, 
политичка партија, група избирачи, односно лица кои 
имаат намера да се кандидираат, се уредува со договор 
за коалиција, односно изјава на волја заверена на нотар 
за политичка партија, група избирачи, односно лица 
кои имаат намера да се кандидираат. 

(4) Ако политичката партија, коалицијата, носите-
лот на независна листа од група избирачи, односно ли-
ца кои имаат намера да се кандидираат не  обезбедат 
ЕДБ и не отворат трансакциона сметка во роковите од 
ставот (2) на овој член, кандидатската листа се отфрла 
со решение на надлежната изборна комисија, односно 
потврдената листа за кандидати се поништува со реше-
ние на надлежната изборна комисија.  

(5) Кога трансакциона сметка е отворена од страна 
на носителот на независната листа од група избирачи, 
односно лицата кои имаат намера да се кандидираат, 
потписник на трансакционата сметка е носителот на 
независната листа или лице овластено од него. 

(6) На трансакционата сметка од ставот (1) на овој 
член, ќе се депонираат сите средства добиени од прав-
ни или физички лица за финансирање на изборната 
кампања. Донации за финансирање на изборната кам-
пања можат да се уплатуваат исклучиво на трансакцио-
на сметка од ставот (1) на овој член, најдоцна до рокот 
определен за доставување на финансиски извештај за 
финансирање на изборната кампања утрден во членот 
85 став (1) од овој законик. 

(7) Во случај на не поднесување, односно непотвр-
дување на листата на  кандидати,  субјектите од ставот 
(1) на овој член кои обезбедиле ЕДБ и отвориле транс-
акциона сметка се должни непотрошените донации да 
ги вратат на давателите на донацијата сразмерно на до-
нираниот износ во рок од 60 дена. 

(8) Во случај на здружување за заедничко настапу-
вање за време на одржување на избори на субјектите 
од ставот (1) на овој член, кои пред склучувањето на 
договорот за коалиција обезбедиле ЕДБ и отвориле 
трансакциона сметка, се должни ЕДБ да го избришат 
од регистарот на надлежниот орган, а отворената 
трансакциона сметка да ја затворат со пренесување на 
средствата, правата и обврските на трансакционата 
сметка отворена согласно со договорот за коалиција и 
обезбедениот ЕДБ во роковите од ставот (2) на овој 
член.  

(9) Сите средства наменети за финансирање на из-
борната кампања се уплатуваат на трансакционата сме-
тка од ставот (1) на овој член и сите трошоци за кампа-
њата исклучиво ќе се покријат од средствата на таа 
сметка.” 

 
Член 11 

Во членот 76- б по ставот (2) се додаваат три нови 
става (3),(4) и (5), кои гласат: 

“(3) Надлежниот суд е должен по барањето за пре-
кршочна постапка од ставот (2) на овој член да одлучи 
во рок од три дена од денот на приемот на барањето. 

(4) Против одлуката на надлежниот суд може да се 
изјави жалба во рок од 48 часа од денот на приемот на 
одлуката. 

(5) Второстепениот суд е должен по жалбата да од-
лучи во рок од 48 часа од денот на приемот на жалба-
та.“ 

 
Член 12 

Во членот 83-а став (3) зборот “платената“ се заме-
нува со зборот “фактурираната“. 

 
Член 13 

Во членот 83-б по ставот (1) се додава нов став (2), 
кој гласи: 

 “(2) Регистарот на донации содржи податоци и за 
платени донации на субјекти кои директно или инди-
ректно се поврзани со политичката партија или се под 
нејзина контрола.“ 

Ставот (2) станува став (3). 
 

Член 14 
Во членот 84-б по ставот (3) се додава нов став (4), 

кој гласи:  
“(4) Составен дел на образецот од ставoт (3) на овој 

член е Упатството за начинот на пополнување на обра-
зецот на извештајот.“ 

Ставот (4) станува став (5). 
 

Член 15 
Во членот 85 став (1) бројот “15“ се заменува со 

бројот “30“. 
По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи: 
“(6) Државниот завод за ревизија во рок од 60 дена 

од денот на поднесувањето на извештајот од ставот (1) 
на овој член е должен да спроведе ревизија. Ревизијата 
се спроведува од денот на отварањето на трансакцио-
ната сметка за изборната кампања до завршувањето на 
трансакциите на таа сметка.“ 

Ставот (6) станува став (7). 
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По ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи:  
“(8) Државната изборна комисија, Државниот завод 

за ревизија и Државната комисија за спречување на ко-
рупцијата склучуваат Меморандум за соработка во вр-
ска со спроведувањето на одредбите за финансирањето 
на изборната кампања за размена на информации за 
утврдени неправилности во врска со доставените фи-
нансиски извештаи и мерките преземени од нивна 
страна спрема субјектот кој е предмет на надзор.“ 

 
Член 16 

Во членот 87 бројот “(6)“ се заменува со бројот “(7)“. 
 

Член 17 
По членот 112 се додаваат нов наслов и нов член 

112-а, кои гласат: 
 “Гласање на избирач - лице со посебни потреби 
 

Член 112-а 
На избирач кој е лице со посебни потреби, а кое не 

може да влезе во гласачкото место и да гласа согласно 
со овој законик, избирачкиот одбор е должен да му 
овозможи да гласа согласно со Упатството на Држав-
ната изборна комисија.“ 

 
Член 18 

Насловот пред членот 113 и членот 113 се менуваат 
и гласат: 
“Гласање на избирачи кои на денот на гласањето  се на 
издржување казна затвор или се во притвор, односно 

куќен притвор 
 

Член 113 
(1) Избирачите кои на денот на гласањето се наоѓа-

ат на издржување казна затвор или се во притвор, од-
носно куќен притвор, гласаат во казнено-поправните 
домови, односно местото каде што се наоѓаат на издр-
жување мерка куќен притвор.  

(2) Општинската изборна комисија е должна по до-
бивање на списоците за избирачите кои на денот на 
гласањето се наоѓаат на издржување казна затвор или 
се во притвор, веднаш да ги достави до казнено-по-
правните домови каде што избирачите се на издржува-
ње казна затвор или се во притвор.  

(3) Избирачите кои на денот на гласањето се  наоѓа-
ат на издржување мерка куќен притвор, а кои сакаат  
да гласат, преку овластен полномошник ќе ја  известат 
општинската изборна комисија, односно Изборната ко-
мисија на градот Скопје  најдоцна три дена пред денот 
определен за гласање.  

(4) За избирачите од ставовите (2) и (3) на овој член 
изборите ги спроведува избирачкиот одбор од најбли-
ското избирачко место или посебен избирачки одбор 
согласно со овој законик и упатството на Државната 
изборна комисија, еден ден пред денот определен за 
гласање, а за гласањето се известуваат и претставници-
те на подносителите на листите заради нивно присус-
тво на гласањето. 

(5) На избирачот од ставот (3) на овој член  изби-
рачкиот одбор ќе му овозможи да гласа во местото ка-
де што ја издржува мерката куќен притвор,  еден ден 
пред одржувањето на изборите на начин со кој се обез-
бедува тајноста на гласањето. 

(6) Избирачкиот одбор за гласањето од ставот (5) на 
овој член обезбедува посебна кутија за гласање која се 
носи празна во местото каде што избирачот се наоѓа на 
издржување мерка куќен притвор.  

(7) За гласањето на избирачите од ставот (3) на овој 
член надлежната изборна комисија ги известува над-
лежниот орган кој ја изрекол мерката куќен притвор и 
органот надлежен за спроведување на истата. 

(8) За гласањето на овие избирачи избирачкиот од-
бор составува посебни записници.  

(9) Записниците и изборниот материјал по завршу-
вањето на гласањето се доставуваат до соодветните оп-
штински изборни комисии.“ 

 
Член 19 

Во членовите 118 став (2), 126 став (5) и 131 став 
(3) по зборот “листата“ запирката се брише, а зборови-
те: “а aкредитираните набљудувачи примерок од табе-
ларниот дел од записникот“ се заменуваат со зборови-
те:  “и акредитираните набљудувачи“. 

 
Член 20 

Во членот 118-а став (2) по зборот “листата“ запир-
ката се брише, а зборовите: “а овластените  aкредити-
раните набљудувачи добиваат примерок од табеларни-
от дел од записникот“ се заменуваат со зборовите:  “и 
акредитираните набљудувачи“. 

 
Член 21 

Во членот 119-а став (5) по зборот “листата“ запир-
ката се брише, а зборовите: “а aкредитираните набљу-
дувачи добиваат примерок од табеларниот дел од за-
писникот“ се заменуваат со зборовите:  “и акредитира-
ните набљудувачи“. 

 
Член 22 

Во членот 175 став (1) дел „ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 
5“ зборовите: „Општина ВРАНЕШТИЦА избирачки 
места од 0802 до 0813“ и „Општина ДРУГОВО изби-
рачки места од 0758 до 0781“ се бришат, а по зборови-
те: „Општина КИЧЕВО избирачки места од 0723 до 
0757“ се додаваат зборовите: „Општина КИЧЕВО из-
бирачки места од 0758 до 0781 и Општина КИЧЕВО 
избирачки места од 0802 до 0813“. 

Во делот „ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 6“ зборовите: 
„Општина ЗАЈАС избирачки места од 0814 до 0829“ и 
„Општина ОСЛОМЕЈ избирачки места од 0783 до 
0801“ се бришат, а по зборовите: „Општина ЈЕГУНОВ-
ЦЕ“ се додаваат зборовите: „Општина КИЧЕВО изби-
рачки места од 0783 до 0801 и Општина КИЧЕВО из-
бирачки места од 0814 до 0829“. 

 
Член 23 

По членот 177 Глава XIV. Кaзнени и прекршочни 
одредби се додава нов член  177-a, кој гласи: 

 
“Член 177-а 

(1) Независно од прекршочната одговорност за не-
почитување на одредбите од овој законик кои се одне-
суваат  на ограничување на трошоците на изборната 
кампања и доставувањето  на финансиските извештаи 
за финансирање на изборната кампања на организато-
рот на изборната кампања се определува:  

- делумно губење на надоместокот на трошоците за 
изборна кампања, 



13 ноември  2012  Бр. 142 - Стр. 5 
 
 

- целосно губење на надоместокот на трошоците за 
изборна кампања или 

- забрана на исплата на надоместокот на трошоците 
за изборна кампања. 

(2) На организатори на изборната кампања  ќе им се 
определи  делумно губење на надоместокот на трошо-
ците за изборната кампања во случај кога ќе го надми-
нат дозволениот износ на трошоци за изборната кампа-
ња, согласно со членот 84 од овој законик. 

(3) Делумното губење на надоместокот на трошоци-
те за изборната кампања во случаи од ставот (2) на овој 
член се состои во намалување на износот за надоме-
сток на трошоците за кампањата за онолку за колку е 
надминат дозволениот лимит за трошење во изборна 
кампања. Доколку висината на износот на средствата 
со кои е надминат дозволениот лимит за трошење во 
изборна кампања е поголем од износот за надоместо-
кот на трошоците во изборната кампања, ќе се опреде-
ли  целосно губење на надоместокот на трошоците за 
изборната кампања. 

(4) На организатори на изборна кампања ќе им се 
определи забрана  за  исплата на надоместокот на тро-
шоците за изборна кампања во случаите кога во пропи-
шаниот рок и содржина не ги достават финансиските 
извештаи согласно со членовите 84-б ставови (1) и (2) 
и 85 од  овој законик. 

(5) Забраната за исплатата на надоместокот на тро-
шоците за изборната кампања во случаите од ставот (4) 
на овој член трае до уредно исполнување на обврската 
согласно со членовите 84-б ставови (1) и (2) и 85 од 
овој законик.  

(6) Одлуката за делумно, односно целосно губење 
на надоместокот на трошоците за изборна кампања од 
ставовите (2) и (3) на овој член, како и одлуката за за-
пирање на исплатата од ставот (4) на овој член ја носи 
Државната изборна комисија на предлог на Државниот 
завод за ревизија. 

(7) Против одлуката од ставот (6) на овој член, која 
е  конечна,  може да се поведе управен спор. 

(8) Одлуката од  ставот (7) на овој член се објавува 
во “Службен весник на Република Македонија“.“ 

 
Член 24 

Во членот 179 се доддава нов став (1), кој гласи: 
“(1) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денар-

ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
член на Владата и  заменик-министер ако постапи 
спротивно на членот 8-а  од овој законик.“ 

Ставовите (1) и (2) стануваат ставови (2) и (3). 
 

Член 25 
Во членот 187 по зборовите: “политичка партија“ се 

става запирка и се додаваат зборовите: “коалиција, од-
носно носител на независна листа од група избирачи“. 

 
Член 26 

Членот 188-а се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска 

противвредност ќе им се изрече за прекршок на поли-
тичката партија, коалицијата, носителот на независна 
листа од група избирачи, односно лица кои имале на-
мера да се кандидираат ако не потрошените донации не 
ги вратат во предвидениот рок на давателите на дона-
цијата сразмерно на донираниот износ, во случај на не 
поднесување, односно не потврдување на листата на  
кандидати (член 71 став (7)).“  

Член 27 
Во членот 189 став (2) по зборовите: “политичка 

партија“ се става запирка и се додаваат зборовите: “ко-
алиција, односно носител на независна листа од група 
избирачи“. 

 
Член 28 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија“.        

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E KODIT 

ZGJEDHOR 
 

Neni 1 
 Në Kodin zgjedhor ("Gazeta Zyrtare e Republikës 

së Maqedonisë" numër 40/2006, 136/2008, 148/2008, 
155/2008, 163/2008, 44/11 dhe 51/11) në nenin 2 pika 12 
fjala “deklaratë” zëvendësohet me fjalën “marrëveshje”.  

 
Neni 2 

Pas nenit 8 shtohet nen i ri 8-a, si vijon: 
 

“Neni 8-a 
(1) Anëtari i Qeverisë dhe zëvendësministri nga dita 

kur do të caktohen si kandidatë për zgjedhje të Presidentit 
të Republikës, deputet, anëtar i këshillit ose kryetar 
komune, funksionin anëtar i Qeverisë përkatësisht 
zëvendësministër e kryen teknikisht me ndërmarrjen e 
aktiviteteve të domosdoshme në suaza të kompetencave të 
tyre për funksionim teknik të organit përkatësisht Qeverisë. 

(2) Aktivitete të domosdoshme sipas paragrafit (1) të 
këtij neni që nuk mund të kryhen janë: 

- disponimi me mjete buxhetore të Republikës së 
Maqedonisë, mjetet e buxheteve të komunave dhe të qytetit 
të Shkupit nga fonde publike dhe mjete të ndërmarrjeve 
publike dhe institucioneve publike ose personave juridikë 
që disponojnë me kapital shtetëror, përveç nëse kjo nuk 
është rregulluar ndryshe me ligj me të cilin rregullohet 
financimi i fushatave zgjedhore të partive politike, 

- fillimi i ndërtimit me mjete nga Buxheti ose nga 
fonde publike me mjete të ndërmarrjeve publike dhe 
personave tjerë juridikë që disponojnë me kapital shtetëror 
të objekteve publike të infrastrukturës si rrugë, ujësjellës, 
largpërçues, kanalizim, fusha sporti dhe objekte tjera ose 
objekte me veprimtari shoqërore - shkolla, kopshte fëmijë, 
përveç nëse për këtë dedikim paraprakisht janë siguruar 
mjete nga buxheti, përkatësisht bëhet fjalë për realizimin e 
programit të miratuar në bazë të ligjit në vitin rrjedhës dhe 

- pagesë e jashtëzakonshme e rrogave pensioneve, 
ndihmës sociale ose pagesave tjera nga mjete buxhetore 
ose nga mjete të fondeve publike, as të tjetërsohet kapitali 
shtetëror as të nënshkruhen marrëveshje kolektive.   

(3) Aktivitetet nga paragrafit (2) i këtij neni, kandidatët 
nuk mund t'i kryejnë nga dita e miratimit të Vendimit për 
shpallje të zgjedhjeve deri në përfundimin e zgjedhjes së 
Presidentit të Republikës së Maqedonisë, deputetëve në 
Kuvendin e Republikës së Maqedonisë dhe zgjedhjes së 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë në pajtim me 
rezultatet e zgjedhjeve, si dhe nga dita e miratimit të 
Vendimit për shpallje të zgjedhjeve deri në përfundimin e 
zgjedhjeve për zgjedhje të kryetarit të komunës ose 
anëtarëve të këshillit, përkatësisht deri në konstituimin e 
Këshillit të komunave dhe të Qytetit të Shkupit.” 
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Neni 3 
Në nenin 31 paragrafi (2) pas pikës 5 shtohet pikë e re 

pika 5-a, si vijon:  
“5-a) me short e cakton radhitjen e listës unike të 

kandidatëve për anëtarë të këshillit përkatësisht kryetar 
komune;”. 

Pas pikës 43-a shtohet pikë e re 43-b, si vijon:  
“43-b) për mbledhjet e veta mban procesverbal dhe 

procesverbalet e miratuara i publikon në ueb faqen e vet;”. 
 

Neni 4 
Në nenin 33 paragrafi (1) pikat 39, 45, 47 dhe 62 

shlyhen.  
Pikat 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 

55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 dhe 85 
bëhen pikat 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 dhe 81.  

 
Neni 5 

Në nenin 37 paragrafi (4) pika 2 pas fjalës “kandidatë” 
vihet pikëpresje, ndërsa fjalët: “dhe me short  e përcakton 
radhitjen në listën unike të kandidatëve” shlyhen. 

 
Neni 6 

Në nenin 43 paragrafi (2) pika në fund të fjalisë shlyhet 
dhe shtohen fjalët: “dhe të dhëna për personat të cilëve u 
është kumtuar masa arrest shtëpie."  

 
Neni 7 

Në nenin 60 paragrafët (2) dhe (3) fjala “deklarata" 
zëvendësohet me fjalën “marrëveshja".  

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon: 
“Marrëveshjen për koalicion nga paragrafët (2) dhe (3) 

të këtij neni e nënshkruajnë përfaqësuesit e partive politike 
që paraqiten së bashku dhe ajo i përmban emrin e 
koalicionit, simbolin, komunën, përkatësisht njësinë 
zgjedhore në të cilën paraqiten bashkërisht.” 

 
Neni 8 

Në nenin 65 paragrafi (3) fjalët: “e parashtron deklaratën 
nga neni 60 paragrafi (3)” zëvendësohen me fjalët: “e 
parashtron marrëveshjen nga neni 60 paragrafi (4)”. 

Në paragrafin (5) pas fjalëve: "e parevokueshme" vihet 
pikë dhe fjalët deri në fund të fjalisë shlyhen. 

 
Neni 9 

Neni 68 ndryshohet si vijon: 
"(1) Renditjen e kandidatëve në listën e kandidatit, 

përkatësisht renditjen në listat e kandidatëve Komisioni 
Shtetëror Zgjedhor e përcakton me short dhe ai numër 
është i njëjtë në të gjitha njësitë zgjedhore, përkatësisht 
komunë, ndërsa në njësinë zgjedhore përkatësisht komunën 
ku nuk do të ketë përfaqësues të vet, numri përkatës i 
parashtruesit të listës të anashkalohet dhe në vend të tij të 
shënohet numri rendor i bartësit të ardhshëm pa lënë vend 
të zbrazët. 

(2) Lista e kandidatëve për anëtarë të këshillit dhe lista 
e kandidatit për kryetar komune që janë parashtruar nga 
parashtruesi i njëjtë marrin numër të njëjtë rendor në të 
gjitha komunat (ose vetëm në komunë). 

(3) Komisioni Zgjedhor Komunal përkatësisht 
Komisioni Zgjedhor i Qytetit të Shkupit pas konfirmimin e 
listave të kandidatëve për anëtarët të këshillit dhe listave të 
kandidatëve për kryetar të komunës, i parashtron në 

Komisionin Shtetëror Zgjedhor për përcaktimin e renditjes 
në listën unike të kandidatëve në pajtim me paragrafët (1) 
dhe (2) të këtij neni.  

(4) Komisioni Shtetëror Zgjedhor, për aktivitetet që do 
t'i ndërmarrë në pajtim me paragrafët (1) dhe (2) të këtij 
neni, në mënyrë obliguese paraprakisht i njofton 
përfaqësuesit e autorizuar të bartësve të listave."   

 
Neni 10 

Neni 71 ndryshohet si vijon: 
"(1) Për grumbullimin e mjeteve për financimin e 

fushatës zgjedhore, partia politike, koalicioni, bartësi i 
listës së pavarur nga grupi i zgjedhësve përkatësisht 
personat që kanë qëllim të kandidohen, te organi 
kompetent detyrimisht sigurojnë NUT me shenjë “për 
fushatë zgjedhore” dhe te bartësi i qarkullimit pagesor në 
Republikën e Maqedonisë hapin llogari të transaksionit me 
shenjë "për fushatë zgjedhore" dhe të njëjtat nuk mund të 
shfrytëzohen për dedikim tjetër.   

(2) Subjektet nga paragrafi (1) i këtij neni obligohen që 
të sigurojnë NUT dhe të hapin llogarinë transaksioni nga 
paragrafi (1) i këtij neni më së shumti 48 orë pas 
konfirmimit të listës së kandidatëve, e më së shpejti 48 orë 
pas shpalljes së zgjedhjeve dhe në atë afat prej 48 orësh 
dëshmia për NUT të siguruar dhe llogaria e hapur 
transaksioni parashtrohet te komisioni kompetent zgjedhor. 

(3) Sigurimi i NUT dhe hapja e llogarisë së 
transaksionit nga paragrafi (1) i këtij neni për koalicion, 
parti politike, grup të votuesve, përkatësisht persona që 
kanë për qëllim të kandidohen, rregullohet me marrëveshje 
për koalicion, përkatësisht deklaratë të vullnetit të shprehur 
të verifikuar te noteri për parti politike, grup të zgjedhësve, 
përkatësisht persona që kanë qëllim të kandidohen. 

(4) Nëse partia politike, koalicioni, bartësi i listës së 
pavarur nga grupi i zgjedhësve përkatësisht personat që 
kanë për qëllim të kandidohen nuk sigurojnë NUT dhe nuk 
hapin llogari transaksioni në afatet nga paragrafi (2) i këtij 
neni, lista e kandidatëve refuzohet me aktvendim nga 
komisioni zgjedhor kompetent, përkatësisht lista e 
konfirmuar për kandidatë anulohet me aktvendim të 
komisionit zgjedhor kompetent.    

(5) Kur llogaria e transaksionit është hapur nga  bartësi 
i listës së pavarur nga grupi i zgjedhësve përkatësisht 
personat që kanë për qëllim të kandidohen, nënshkrues i 
llogarisë së transaksionit është bartësi i listës së pavarur 
ose personi i autorizuar prej tij. 

(6) Në llogarinë e transaksionit nga paragrafi (1) i këtij 
neni, do të depozitohen të gjitha mjetet e marra nga 
personat fizikë dhe juridikë për financim të fushatës 
zgjedhore. Donacionet për financim të fushatës zgjedhore 
mund të paguhen në llogari transaksioni nga paragrafi (1) i 
këtij neni, më së shumti deri në afatin e caktuar për 
parashtrimin e raportit financiar për financim të fushatës 
zgjedhore të caktuar në nenin 85 paragrafin (1) të këtij  
kodi.  

(7) Në rast të mosparashtrimit, përkatësisht 
mospërcaktimit të listës së kandidatëve, subjektet nga 
paragrafi (1) i këtij neni që kanë siguruar NUT dhe kanë 
hapur llogari transaksioni obligohen që donacionet e 
pashpenzuara t’ua kthejnë dhënësve të donacionit në 
mënyrë proporcionale me shumën e dhuruar në afat prej 60 
ditësh. 

(8) Në rast të bashkimit për paraqitje të përbashkët 
gjatë kohës së mbajtjes së zgjedhjeve subjekteve nga 
paragrafi (1) i këtij neni, të cilët para nënshkrimit të 
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marrëveshjes për koalicion kanë siguruar NUT dhe kanë 
hapur llogari transaksioni, janë të obliguar që NUT ta 
shlyejnë nga regjistri i organit kompetent, ndërkaq 
llogarinë e hapur të transaksionit ta mbyllin me 
transferimin e mjeteve, të drejtave dhe obligimeve të 
llogarisë së transaksionit, të hapur në pajtim me 
marrëveshjen për koalicion dhe NUT të siguruar në afatet 
nga paragrafi (2) i këtij neni.  

(9) Tërë mjetet e dedikuara për financim të fushatës 
zgjedhore paguhen në llogari transaksioni nga paragrafi (1) 
i këtij neni dhe tërë shpenzimet për fushatë do të mbulohen 
ekskluzivisht nga mjetet e asaj llogarie." 

 
Neni 11 

Në nenin 76-b pas paragrafit (2) shtohen tre paragrafë 
të rinj (3), (4) dhe (5) si vijojnë: 

“(3) Gjykata kompetente obligohet që pas kërkesë për 
procedurë kundërvajtëse nga paragrafi (2) i këtij neni të 
vendos në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të 
kërkesës.  

(4) Kundër vendimit të gjykatës kompetente mund të 
parashtrohet ankesë në afat prej 48 orësh nga pranimi i 
vendimit. 

(5) Gjykata e shkallës së dytë obligohet që për ankesën 
të vendosë në afat prej 48 orësh nga dita e pranimit të 
ankesës." 

 
Neni 12 

Në nenin 83-a paragrafi (3) fjalët: “e paguar” 
zëvendësohen me fjalët: “e faturuar”. 

 
Neni 13 

Në nenin 83-b pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri 
(2), si vijon: 

“(2) Regjistri i donacioneve përmban të dhëna edhe për 
donacione të paguara subjekteve që drejtpërdrejt ose në 
mënyrë të tërthortë janë të lidhura me partinë politike ose 
janë nën kontrollin e saj." 

Paragrafi (2) bëhet paragraf (3). 
 

Neni 14 
Në nenin 84-b pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri 

(4), si vijon:  
“(4) Pjesë përbërëse e formularit nga paragrafi (3) i 

këtij neni është Udhëzimi për mënyrën e plotësimit të 
formularit të raportit." 

Paragrafi (4) bëhet paragraf (5). 
 

Neni 15 
Në nenin 85 paragrafi (1) numri “15” zëvendësohet me 

numrin “30”.  
Pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6), si vijon: 
“(6) Enti Shtetëror për Revizion në afat prej 60 ditësh 

nga dita e parashtrimit të raportit nga paragrafi (1) i këtij 
neni obligohet që të zbatojë revizion. Revizioni zbatohet 
nga dita e hapjes së llogarisë së transaksionit për fushatën 
zgjedhore deri në përfundimin e transaksioneve në atë 
llogari.” 

Paragrafi (6) bëhet paragraf (7). 
Pas paragrafit (7) shtohet paragraf i ri (8), si vijon:  
“(8) Komisioni Zgjedhor Shtetëror, Enti Shtetëror për 

Revizion dhe Komisioni Shtetëror për Parandalimin e 
Korrupsionit nënshkruajnë Memorandum për bashkëpunim 
lidhur me zbatimin e dispozitave për financimin e fushatës 
zgjedhore për shkëmbim të informatave për parregullsi të 

caktuara lidhur me raportet e parashtruara financiare dhe 
masat e ndërmarra prej tyre ndaj subjektit që është lëndë e 
mbikëqyrjes.”  

 
Neni 16 

Në nenin 87 numri “(6)” zëvendësohet me numrin 
“(7)”. 

 
Neni 17 

Pas nenit 112 shtohen titulli i ri dhe nen i ri 112-a, si 
vijojnë: 

 
“Votim i personit-zgjedhës me nevoja të veçanta 
 

Neni 112-a 
Zgjedhësit që është person me nevoja të veçanta, i cili 

nuk mund të hyjë në vendvotim dhe të votojë në pajtim me 
këtë kod, këshilli zgjedhor obligohet t’i mundësojë të 
votojë në pajtim me Udhëzimin e Komisionit  Zgjedhor 
Shtetëror.” 

 
Neni 18 

Titulli para nenit 113 dhe neni 113, ndryshohen si 
vijojnë:  

"Votim i zgjedhësve të cilët në ditën e votimit janë në 
vuajtje të dënimit me burg ose janë në paraburgim 
përkatësisht arrest shtëpie 

 
Neni 113 

(1) Zgjedhësit të cilët në ditën e votimit gjenden në 
vuajtje të dënimit me burg ose janë në paraburgim 
përkatësisht arrest shtëpie, votojnë në institucionet 
ndëshkimore korrigjuese përkatësisht vendin ku gjenden 
gjatë vuajtjes së masës arrest shtëpie.  

(2) Komisioni Zgjedhor Komunal obligohet që pas 
marrjes së listave për zgjedhësit të cilët në ditën e votimit 
gjenden në vuajtjen e dënimit me burg ose janë në 
paraburgim, menjëherë t’i dërgojë në institucionet 
ndëshkimore-korrigjuese ku zgjedhësit janë në vuajtje të 
dënimit me burg ose janë në paraburgim.  

(3) Zgjedhësit të cilët në ditën e votimit ndodhen në 
vuajtje të masës arrest shtëpie, ndërsa dëshirojnë të 
votojnë, nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar do ta 
informojnë komisionin zgjedhor komunal përkatësisht 
Komisionin Zgjedhor të Qytetit të Shkupit më së shumti tri 
ditë para ditës së caktuar për votim.  

(4) Për zgjedhësit nga paragrafët (2) dhe (3) të këtij 
neni zgjedhjet i zbaton këshilli zgjedhor nga vendvotimi 
më i afërt ose këshilli i veçantë zgjedhor në pajtim me këtë 
ligj dhe udhëzimin e Komisionit Zgjedhor Shtetëror, një 
ditë para ditës së caktuar për votim, e për votimin 
informohen edhe përfaqësuesit e parashtruesve të listave 
për pjesëmarrjen e tyre në votim 

(5) Zgjedhësit nga paragrafi (3) i këtij neni, këshilli 
zgjedhor do t’i mundësojë të votojë në vendin ku e mban 
masën arrest shtëpie, një ditë para mbajtjes së zgjedhjeve 
në mënyrë me të cilën sigurohet fshehtësia e votimit. 

(6) Këshilli zgjedhor për votimin nga paragrafi (5) i 
këtij neni siguron kuti të veçantë për votim që dërgohet e 
zbrazët në vendin ku votuesi gjendet në vuajtje të masës 
arrest shtëpie.  

(7) Për votimin e zgjedhësve nga paragrafi (3) i këtij 
neni, komisioni kompetent zgjedhor e njofton organin 
kompetent që e ka kumtuar masën arrest shtëpie, dhe 
organin kompetent për zbatimin e saj. 
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(8) Për votimin e këtyre zgjedhësve, këshilli zgjedhor 
përpilon procesverbale të veçanta.  

(9) Procesverbalet dhe materiali zgjedhor pas 
përfundimit të votimit dërgohen te komisionet përkatëse 
zgjedhore komunale."   

 
Neni 19 

Në nenet 118 paragrafi (2), 126 paragrafi (5) dhe 131 
paragrafi (3) pas fjalës “lista” presja shlyhet, ndërsa fjalët: 
“ndërsa vëzhguesit e akredituar marrin një ekzemplar nga 
pjesa tabelare e procesverbalit” zëvendësohen me fjalët: 
“dhe vëzhguesit e akredituar”. 

 
Neni 20 

Në nenin 118-a paragrafi (2), pas fjalës “lista” presja 
shlyhet, ndërsa fjalët: “e vëzhguesit e autorizuar marrin 
ekzemplar nga pjesa tabelare e procesverbalit” 
zëvendësohen me fjalët: “dhe vëzhguesit e akredituar.” 

 
Neni 21 

Në nenin 119-a paragrafi (5), pas fjalës “lista” presja 
shlyhet, ndërsa fjalët: “e vëzhguesit e autorizuar marrin 
ekzemplar nga pjesa tabelare e procesverbalit” 
zëvendësohen me fjalët: “dhe vëzhguesit e akredituar.” 

 
Neni 22 

Në nenin 175 paragrafi (1) pjesa “NJËSIA 
ZGJEDHORE 5” fjalët: “Komuna e VRASHTENICËS 
Vendvotimet prej 0802 deri 0813” dhe “Komuna e 
DRUGOVËS Vendvotimet prej 0758 deri 0781” shlyhen, 
ndërsa pas fjalëve: “Komuna e KËRÇOVËS Vendvotimet 
prej 0723 deri 0757” shtohen fjalët: “Komuna e 
KËRÇOVËS Vendvotimet prej 0758 deri 0781 dhe 
Komuna e KËRÇOVËS Vendvotimet prej 0802 deri 
0813”. 

Në pjesën “NJËSIA ZGJEDHORE 6” fjalët: “Komuna 
e ZAJAZIT Vendvotimet prej 0814 deri 0829” dhe 
“Komuna e OSLLOMEJIT Vendvotimet prej 0783 deri 
0801” shlyhen, ndërsa pas fjalëve: “Komuna e 
JEGUNOVCËS” shtohen fjalët: “Komuna e KËRÇOVËS 
Vendvotimet prej 0783 deri 0801 dhe “Komuna e 
KËRÇOVËS Vendvotimet prej 0814 deri 0829”. 

 
Neni 23 

Pas nenit 177 Kreu XIV. Dispozita ndëshkuese dhe 
kundërvajtëse shtohet nen i ri 177-a, si vijon: 

 
“Neni 177-a 

(1) Pavarësisht nga përgjegjësia kundërvajtëse për 
mosrespektim të dispozitave të këtij kodi që kanë të bëjnë 
me kufizimin e shpenzimeve të fushatës zgjedhore dhe 
dorëzimin e raporteve financiare për financim të fushatës 
zgjedhore të organizatorit përcaktohet:  

- humbja e pjesshme e kompensimit të shpenzimeve 
për fushatën zgjedhore, 

- humbja e plotë e kompensimit të shpenzimeve për 
fushatën zgjedhore, ose 

- ndalim i pagesës së kompensimit të shpenzimeve për 
fushatë zgjedhore. 

(2) Organizatorit të fushatës zgjedhore do t'i 
përcaktohet humbje e pjesshme e kompensimit të 
shpenzimeve për fushatën zgjedhore në rast kur do ta 
tejkalojnë shumën e lejuar të shpenzimeve për fushatë 
zgjedhore, në pajtim me nenin 84 të këtij kodi. 

(3) Humbja e pjesshme e kompensimit të shpenzimeve 
për fushatën zgjedhore në rastet nga paragrafi (2) i këtij 
neni, përbëhet në zvogëlimin e shumës për kompensim të 
shpenzimeve të fushatës për aq sa është tejkaluar limiti i 
lejuar për shpenzim në fushatë zgjedhore. Nëse lartësia e 
shumës së mjeteve me të cilat është tejkaluar limiti i lejuar 
për shpenzim në fushatë zgjedhore është më e madhe se 
shuma për kompensim të shpenzimeve në fushatën 
zgjedhore, do të përcaktohet humbje e plotë e kompensimit 
të shpenzimeve për fushatën zgjedhore. 

(4) Organizatorit të fushatës zgjedhore do t'i kumtohet 
ndalim për pagesë të kompensimit të shpenzimeve për 
fushatë zgjedhore në rastet kur në afatin dhe përmbajtjen e 
caktuar nuk i parashtrojnë raportet financiare në pajtim me 
nenet 84-b paragrafët (1) dhe (2) dhe 85 të këtij kodi.  

(5) Ndalimi për pagesë të kompensimit të shpenzimeve 
për fushatën zgjedhore në rastet nga paragrafi (4) i këtij 
neni zgjat deri në plotësimin e rregullt të obligimit në 
pajtim me nenet 84-b paragrafët (1) dhe (2) dhe 85 të këtij 
kodi.   

(6) Vendimin për humbje të pjesshme përkatësisht të 
plotë të kompensimit të shpenzimeve për fushatë zgjedhore 
nga paragrafët (2) dhe (3) të këtij neni si dhe vendimin për 
ndërprerje të pagesës nga paragrafi (4) i këtij neni e merr 
Komisioni Zgjedhor Shtetëror me propozim të Entit 
Shtetëror për Revizion.  

(7) Kundër vendimit nga paragrafi (6) i këtij neni që 
është përfundimtar, mund të ngritet kontest administrativ. 

(8) Vendimi nga paragrafi (7) i këtij neni shpallet në 
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.” 

 
Neni 24 

Në nenin 179 shtohet paragraf i ri (1), si vijon: 
"(1) Gjobë në shumë prej 500 deri në 1000 euro në 

kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
anëtarit të Qeverisë dhe zëvendësministrit nëse vepron në 
kundërshtim me nenin 8-a të këtij kodi." 

Paragrafët (1) dhe (2) bëhen paragrafë (2) dhe (3). 
 

Neni 25 
Në nenin 187 pas fjalëve: "parti politike" vihet presje 

dhe shtohen fjalët: "koalicion respektivisht bartës i listës së 
pavarur nga grupi i zgjedhësve". 

 
Neni 26 

Neni 188-a ndryshohet si vijon: 
"Gjobë në shumë prej 4 000 deri në 5 000 eurosh në 

kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
partisë politike, koalicionit, bartësit të listës së pavarur nga 
grupi i zgjedhësve, respektivisht personave që kanë pasur 
qëllim që të kandidohen nëse donacionet e pashpenzuara 
nuk ua kthejnë në afatin e paraparë dhënësve të 
donacioneve në përpjesëtim me shumën e dhuruar, në rast 
të mosparashtrimit, respektivisht moskonfirmimit të listës 
së kandidatëve (neni 71 paragrafi (7))."  

 
Neni 27 

Në nenin 189 paragrafi (2) pas fjalëve: "parti politike" 
vihet presje dhe shtohen fjalët: "koalicion respektivisht 
bartës i listës së pavarur nga grupi i zgjedhësve". 

 
Neni 28 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".   
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3420. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИ-
НАНСИРАЊЕ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за финансирање на политичките пар-
тии, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 9 ноември 2012 година. 

  
Бр. 07- 4735/1                                Претседател 

9 ноември 2012 година           на Република Македонија,                       
      Скопје                                   Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОЛИТИЧКИТЕ 

ПАРТИИ 
 

Член 1 
Во Законот за финансирање на политичките партии 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 
76/2004, 86/2008, 161/2008, 96/2009 и 148/11), во чле-
нот 15 став 4 по зборот “услуга“ точката се брише и се 
додаваат зборовите: “и за тоа му доставува фактура“, a 
во третата реченица зборот “платената“ се заменува со 
зборот “фактурираната“ . 

 
Член 2 

Во членот 17 по ставот 2 се додава нов став 3, кој 
гласи: 

“Регистарот од ставот 1 на овој член содржи пода-
тоци и за уплатените донации на субјекти кои директно 
или индиректно се поврзани со политичката партија 
или се под нејзина контрола.“ 

Ставот 3 станува став 4.  
Ставот 4 кој станува став 5 се менува и гласи: 
“Политичките партии се должни на својата веб 

страница да го објавуваат регистарот на донации на се-
кои шест месеци за изминатиот шестмесечен период, 
во рок од 15 дена од денот на истекот на шестмесечни-
от период или на друг соодветен начин да го направат 
достапен до јавноста.“  

 
Член 3 

Во членот 26 став 1 по зборот “закон“ точката се 
брише и се додаваат зборовите: “и се спроведува секоја 
календарска година за претходната година.“ 

Член 4 
Во членот 27 по ставот 5 се додаваат два нови става 

6 и 7, кои гласат: 
“Составен дел на образецот од ставот 5 на овој член 

е Упатството за начинот на пополнување на годишниот 
финансиски извештај. 

Министерството за финансии најмалку еднаш го-
дишно спроведува обуки на политичките партии за ма-
теријално-финансиското работење и начинот на попол-
нување на финансискиот извештај.“ 

 
Член 5 

Во членот  27-а на крајот од реченицата точката се за-
менува со запирка  и се додаваат зборовите: “најдоцна до 
30  април  во тековната година за претходната година“.  

 
Член 6 

По насловот на Главата IV. Прекршочни одредби  
се додаваат два нови члена 27-б и 27-в, кои гласат: 

 
“Член 27-б 

Независно од прекршочната одговорност се запира 
(суспензија) исплата на средства за редовно годишно 
финансирање од Буџетот на Република Македонија,  на 
политичката партија која до Државниот завод за реви-
зија нема да достави годишен извештај во пропишани-
от рок согласно со членот 27 од овој закон и ако поста-
пи спротивно на членовите 16, 25 и 26 став 3 од овој 
закон. 

Исплатата на средствата за редовно годишно фи-
нансирање од Буџетот на Република Македонија се за-
пира (суспендира) и за политичката партија која нема 
да ги објави податоците за донациите примени во текот 
на годината согласно со членот 17 од овој закон. 

Запирањето (суспензија) на исплатата од ставот 1 
на овој член трае до уредно исполнување на обврските 
согласно со членовите 16, 25, 26 став 3  и 27 од овој за-
кон, а запирањето на исплатата од ставот 2 на овој член 
трае до уредно исполнување на обврските согласно со 
членот 17 од овој закон. 

 Одлуката за запирање (суспензија) на исплатата на 
средствата за редовно годишно финансирање од Буџе-
тот на Република Македонија на предлог на Државниот 
завод за ревизија ја донесува министерот за правда. 

Против одлуката од ставот 4 на овој член, која е ко-
нечна, може да  се поведе управен спор. 

Одлуката од ставот 5 на овој член се објавува во 
“Службен весник на Република Македонија“. 

 
Член 27-в 

Независно од прекршочната одговорност политич-
ката партија која во пропишаниот рок нема да го обја-
ви годишниот финансиски извештај согласно со членот 
27-а од овој закон, го губи правото на редовно годишно 
финансирање од Буџетот на Република  Македонија, за 
период од три месеци.  

Одлука за губење на правото на редовно годишно 
финансирање од Буџетот на Република Македонија за 
период од три месеци, согласно со ставот 1 на овој 
член, на предлог на Државниот завод за ревизија ја до-
несува министерот за правда. 
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Против одлуката од ставот 2 на овој член, која е ко-
нечна, може да  се поведе управен спор. 

Одлуката од ставот 3 на овој член се објавува во 
“Службен весник на Република Македонија“.“ 

 
Член 7 

Во членот 29  се додава нов став 1, кој гласи: 
“Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска 

противвредност ќе ñ се изрече на политичка партија 
ако не постапи согласно со членот  17 став 5 од овој за-
кон.“ 

Ставот 1 станува став 2. 
 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија“. 

___________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR FINANCIMIN E PARTIVE POLITIKE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për financimin e partive politike ("Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 76/2004, 
86/2008, 161/2008, 96/2009 dhe 148/11), në nenin 15 
paragrafi 4 pas fjalës "shërbim" pika shlyhet dhe shtohen 
fjalët: "dhe për këtë i dorëzon faturë", ndërsa në fjalinë e 
tretë fjalët: "të paguar" zëvendësohet me fjalët: "të 
faturuar". 

 
Neni 2 

Në nenin 17 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si 
vijon: 

"Regjistri nga paragrafi 1 i këtij neni përmban të dhëna 
edhe për donacionet e paguara të subjekteve që në mënyrë 
të drejtpërdrejtë ose të tërthortë janë të lidhura me partinë 
politike ose janë nën kontrollin e saj." 

Paragrafi 3 bëhet paragraf 4.  
Paragrafi 4 i cili bëhet paragraf 5 ndryshohet si vijon: 
"Partitë politike obligohen që në ueb faqen e vet ta 

publikojnë regjistrin e donacioneve në çdo gjashtë muaj 
për periudhën e kaluar gjashtëmujore, në afat prej 15 ditësh 
nga dita e kalimit të periudhës gjashtëmujore ose në 
mënyrë tjetër adekuate ta bëjnë të kapshëm për publikun."  

 
Neni 3 

Në nenin 26 paragrafi 1 pas fjalës "ligj" pika shlyhet 
dhe shtohen fjalët: "dhe zbatohet çdo vit kalendarik për 
vitin paraprak." 

 
Neni 4 

Në nenin 27 pas paragrafit 5 shtohen dy paragrafë të 
rinj 6 dhe 7, si vijojnë: 

"Pjesë përbërëse e formularit nga paragrafi 5 i këtij 
neni është Udhëzimi për mënyrën e plotësimit të raportit 
financiar vjetor. 

Ministria e Financave së paku një herë në vit realizon 
trajnime të partive politike për punën materiale financiare 
dhe mënyrën e plotësimit të raportit financiar." 

Neni 5 
Në nenin 27-a në fund të fjalisë pika zëvendësohet me 

presje dhe shtohen fjalët: "më së voni deri më 30 prill në 
vitin rrjedhës për vitin paraprak."  

 
Neni 6 

Pas titullit të kreut IV. Dispozita kundërvajtëse shtohen 
dy nene të reja 27-b dhe 27-v, si vijojnë: 

 
"Neni 27-b 

Pavarësisht nga përgjegjësia kundërvajtëse, i ndërpritet 
(suspendohet) pagesa e mjeteve për financim të rregullt 
vjetor nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, partisë 
politike që në Entin Shtetëror për Revizion nuk do të 
dorëzojë raport vjetor në afatin e përcaktuar në pajtim me 
nenin 27 të këtij ligji dhe nëse vepron në kundërshtim me 
nenet 16, 25 dhe 26 paragrafi 3 të këtij ligji. 

Pagesa e mjeteve për financim të rregullt vjetor nga 
Buxheti i Republikës së Maqedonisë i ndërpritet 
(suspendohet) edhe partisë politike që nuk do t'i shpallë të 
dhënat për donacionet e marra gjatë vitit në pajtim me 
nenin 17 të këtij ligji. 

Ndërprerja (suspendimi) i pagesës nga paragrafi 1 i 
këtij neni zgjat deri në plotësimin e rregullt të obligimeve 
në pajtim me nenet 16, 25, 26 paragrafi 3 dhe 27 të këtij 
ligji, ndërsa ndërprerja e pagesës nga paragrafi 2 i këtij 
neni zgjat deri në plotësimin e rregullt të obligimeve në 
pajtim me nenin 17 të këtij ligji.  

 Vendimin për ndërprerjen (suspendimin) e pagesës së 
mjeteve për financim të rregullt vjetor nga Buxheti i 
Republikës së Maqedonisë me propozim të Entit Shtetëror 
për Revizion, e miraton ministri i Drejtësisë. 

Kundër vendimit nga paragrafi 4 i këtij neni që është 
përfundimtar, mund të ngritet kontest administrativ. 

Vendimi nga paragrafi 5 i këtij ligji shpallet në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

 
Neni 27-v 

Pavarësisht përgjegjësisë kundërvajtëse partia politike e 
cila në afatin e përcaktuar nuk do ta publikojë raportin 
financiar vjetor në pajtim me nenin 27-a të këtij ligji, e 
humb të drejtën e financimit të rregullt vjetor nga Buxheti i 
Republikës së Maqedonisë, për periudhë prej tre muajsh.   

Vendimin për humbjen e të drejtës së financimit të 
rregullt vjetor nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë për 
periudhë prej tre muajsh, në pajtim me paragrafin 1 të këtij 
neni, me propozim të Entit Shtetëror për Revizion e 
miraton ministri i Drejtësisë.  

Kundër vendimit nga paragrafi 2 i këtij neni i cili është 
përfundimtar, mund të ngritet kontest administrativ. 

Vendimi nga paragrafi 3 i këtij neni shpallet në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë"." 

 
Neni 7 

Në nenin 29 shtohet paragrafi i ri 1, si vijon: 
"Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 2 000 euro me 

kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet partisë politike nëse 
nuk vepron në pajtim me nenin 17 paragrafi 5 të këtij ligji." 

Paragrafi 1 bëhet paragraf 2. 
 

Neni 8 
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
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3421. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ  

ЗАКОНИК 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Кривичниот законик, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 9 ноември 2012 година. 

  
 Бр. 07- 4739/1                                Претседател 

9 ноември 2012 година           на Република Македонија,                       
     Скопје                                    Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  
НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК 

 
Член 1 

Во Кривичниот законик („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 37/96, 80/99, 4/2002, 
43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 87/2007, 
7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/11, 135/2011 и 185/2011), 
насловот на членот 172 „Клевета“ и членот 172, насло-
вот на членот 173 „Навреда“ и членот 173, насловот на 
членот 174 „Изнесување лични и семејни прилики“ и 
членот 174, насловот на членот 175 „Омаловажување 
со префрлање за кривично дело“ и членот 175, насло-
вот на членот 176 „Неказнување за кривичните дела од 
членовите 172 до 175“ и членот 176, насловот на чле-
нот 177 „Изрекување судска опомена или ослободува-
ње од казна за кривичните дела од членовите 172 до 
175“ и членот 177, насловот на членот 180 „Повреда на 
угледот на судот“ и членот 180, насловот на членот 183 
„Гонење за кривични дела против угледот на странска 
држава и меѓународна организација“ и членот 183, нас-
ловот на членот 184 „Гонење за кривичните дела про-
тив честа и угледот“ и членот 184 и насловот на членот 
185 „Објавување на судска пресуда“ и членот 185 се 
бришат. 

 
Член 2 

Во членот 178 зборовите: „затвор од три месеци до 
три години“ се заменуваат со зборовите: „парична казна“. 

 
Член 3 

Во членот 179 зборовите: „затвор од три месеци до 
три години“ се заменуваат со зборовите: „парична казна“. 

 
Член 4 

Во членот 181 зборовите: „или со затвор до три го-
дини“ се бришат. 

 
Член 5 

Во членот 182 зборовите: „или со затвор до три го-
дини“ се бришат. 

Член 6 
По членот 182 се додава нов наслов и нов член 182-

а, кои гласат: 
 
„Исклучување на одговорност за кривичните дела 

од членовите 178, 179, 181 и 182 
 

Член 182-а 
За кривичните дела од членовите 178, 179, 181 и 

182 исклучена е одговорноста за новинар во вршење на 
новинарска професија, како и за други лица доколку 
изнесеното понижувачко мислење е дадено во одбрана 
на слободата за јавно изразување на мислата или на 
други права или при заштита на јавен интерес или 
други оправдани интереси, или со искрена намера или 
увереност во добронамерноста на неговото мислење. 

 
Член 7 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон се 
запираат од извршување правосилно изречените казни 
или надоместоци на штетата за сторени кривични дела 
од Главата осумнаесетта „Кривични дела против честа 
и угледот“ од Кривичниот законик („Службен весник 
на Република Македонија“ број 37/96, 80/99, 4/2002, 
43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 87/2007, 
7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/11, 135/2011 и 185/2011). 

Кривичните или граѓанските постапки за сторени 
кривични дела од Главата осумнаесетта „Кривични де-
ла против честа и угледот“ од Кривичниот законик кои 
се започнати пред влегувањето во сила на овој закон и 
не се правосилно завршени се запираат, а тужителот во 
рок од еден месец од приемот на решението за запира-
ње на постапката може да поведе постапка за утврдува-
ње на одговорност за навреда или клевета и надоместу-
вање на штета согласно со  закон. 

За навреда или клевета сторена пред влегувањето 
во сила на овој закон, постапката против извршителот 
на делото може да се поведе со поднесување на тужба 
за утврдување на одговорноста и надоместување на 
штетата од оштетениот во рок од три месеци од денот 
кога дознал или требало да дознае за навредливата или 
клеветничката изјава и за идентитетот на лицето кое ја 
предизвикало штетата, но не подоцна од една година 
од денот на сторувањето на навредата или клеветата, 
согласно со закон.  

 
Член 8 

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

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E KODIT 

PENAL 
 

Neni 1 
Në Kodin penal (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë" numër 37/96, 80/99, 4/2002, 43/2003, 
19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 87/2007, 7/2008, 
139/2008, 114/2009, 51/11, 135/11 dhe 185/11), titulli i 
nenit 172 "Shpifja" dhe neni 172, titulli i nenit 173 
"Ofendimi" dhe neni 173, titulli i nenit 174 "Paraqitja e 
rasteve personale dhe familjare" dhe neni 174, titulli i nenit 
175 "Nënçmimi me mveshje të veprës penale" dhe neni 
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175, titulli i nenit 176 "Mosdënimi për vepra penale nga 
nenet 172 deri 175" dhe neni 176, titulli i nenit 177 
"Shqiptimi i vërejtjes gjyqësore ose lirimi nga dënimi për 
vepra penale nga nenet 172 deri 175" dhe neni 177, titulli i 
nenit 180 "Cenimi i prestigjit të gjyqit" dhe neni 180, titulli 
i nenit 183 "Ndjekja për vepra penale kundër prestigjit të 
shtetit të huaj dhe organizatës ndërkombëtare" dhe neni 
183, titulli i nenit 184 "Ndjekja për vepra penale kundër 
nderit dhe prestigjit" dhe neni 184 dhe titulli i nenit 185 
"Shpallja e aktgjykimit gjyqësor" dhe neni 185 shlyhen. 

 
Neni 2 

Në nenin 178 fjalët: "burgim prej tre muaj deri në tri 
vite" zëvendësohen me fjalët: "dënim me para". 

 
Neni 3 

Në nenin 179 fjalët: "burgim prej tre muaj deri në tri 
vite" zëvendësohen me fjalët: "dënim me para". 

 
Neni 4 

Në nenin 181 fjalët: "ose me burgim deri në tri vite" 
shlyhen. 

 
Neni 5 

Në nenin 182 fjalët: "ose me burgim deri në tri vite" 
shlyhen. 

 
Neni 6 

Pas nenit 182 shtohen titulli i ri dhe neni i ri 182-a, si 
vijojnë: 

"Përjashtimi i përgjegjësisë për vepra penale nga nenet 
178, 179, 181 dhe 182  

 
Neni 182-a 

Për vepra penale nga nenet 178, 179, 181 dhe 182 
përjashtohet përgjegjësia e gazetarit në kryerjen e 
profesionit të gazetarit, si dhe për persona tjerë nëse 
mendimi i shprehur nënçmues jepet në mbrojtje të lirisë së 
shprehjes së mendimit publik ose të drejtave tjera, ose gjatë 
mbrojtjes së interesit publik ose interesave tjera të 
arsyeshme, ose me qëllim dhe bindje të sinqertë në 
qëllimin e mirë të mendimit të tij." 

 
Neni 7 

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji ndërpriten 
zbatimi i dënimeve të shqiptuara të plotfuqishme ose 
kompensimeve të dëmit për vepra të kryera penale nga 
Kreu i tetëmbëdhjetë “Vepra penale kundër nderit dhe 
prestigjit” nga Kodi penal (“Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë” numër 37/96, 80/99, 4/2002, 43/2003, 
19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 87/2007, 7/2008, 
139/2008, 114/2009, 51/11, 135/11 dhe 185/11). 

Procedurat penale apo civile për vepra të kryera penale 
nga Kreu i tetëmbëdhjetë “Vepra penale kundër nderit dhe 
prestigjit” nga Kodi penal që kanë filluar para hyrjes në 
fuqi të këtij ligji dhe nuk kanë përfunduar në mënyrë të 
plotfuqishme ndërpriten, ndërsa paditësi në afat prej një 
muaji nga pranimi i aktvendimit për ndërprerjen e 
procedurës mund të ngritë procedurë për konstatim të 
përgjegjësisë për ofendim ose shpifje dhe kompensim të 
dëmit në pajtim me ligjin.   

Për ofendim ose shpifje të kryer para hyrjes në fuqi të 
këtij ligji, procedura kundër kryerësit të veprës mund të 
ngritet me parashtrim të padisë për konstatim të 
përgjegjësisë dhe kompensim të dëmit nga i dëmtuari në 
afat prej tre muajsh nga dita kur ka kuptuar ose është 

dashur të kuptojë për deklaratën ofenduese ose shpifëse 
dhe për identitetin e personit që e ka shkaktuar dëmin, por 
jo më vonë se një vit nga dita e kryerjes së ofendimit ose 
shpifjes, në pajtim me ligjin.  

 
Neni 8 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit të 
tij në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

__________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3422. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија “ бр. 8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 6.11.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 

ЗДРАВСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Министерството за здравство се 

даваат на трајно користење без надомест недвижните 
ствари кои се наоѓа на КП.бр.2796 дел 1, улица Мар-
шал Тито, култура 50000-земјиште под зграда, со повр-
шина од 934м2,  КП.бр.2796 дел 1, ул. Маршал Тито, 
култура 60000- земјиште под помошна зграда со повр-
шина 39м2, КП.бр.2796 дел 1, ул.Маршал Тито, култу-
ра 70000-дворно место, со површина од 1855м2 и 
КП.бр.2798, ул.Маршал Тито, култура 60000- земјиште 
под помошна зграда, со површина 7м2 катастарска оп-
штина Бања, евидентирана во Имотен лист бр.974 
сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.41-6405/1 Заменик на претседателот 

6 ноември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_____________ 

3423. 
Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/08 и 
145/10), Владата на Република Македонија, на седница-
та, одржана на 6.11.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН 
ИМОТ 

 
Член 1 

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот 
и тоа: стан на ул. „Климент Охридски“ бр.23 кат 4 стан 
16 во Скопје со површина од 110 м2 и подрум со повр-
шина од 9м2, лоцирани во Скопје, Центар на КП 
11832/1 запишани во Имотен лист бр.42365 за КО Цен-
тар 1 Скопје, сопственост на Република Македонија. 
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Член 2 
Продажбата на одземениот недвижен имот од член 

1 од оваа одлука да се изврши по пат на усно јавно над-
давање со почетна продажна цена утврдена согласно 
проценката на Министерство за правда- Бирото за суд-
ски вештачења во износ од 8.394.873,00 денари. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 41-8062/1 Заменик на претседателот 

6 ноември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3424. 
Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/08 и 
145/10), Владата на Република Македонија, на седница-
та, одржана на 6.11.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН 
ИМОТ 

 
Член 1 

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот 
и тоа: локал на ул. „3-та Македонска ударна бригада“ 
бр.2 во Куманово со површина од 80 м2 и дворно место 
со вкупна површина од 742 м2 лоцирани во Куманово, 
на КП 17944 запишани во Имотен лист бр.14328 за КО 
Куманово сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Продажбата на одземениот недвижен имот од член 
1 од оваа одлука да се изврши по пат на усно јавно над-
давање со почетна продажна цена утврдена согласно 
проценката на Министерство за правда- Бирото за суд-
ски вештачења во износ од 4.670.643,00 денари. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 41-8062/2 Заменик на претседателот 

6 ноември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
____________ 

3425. 
Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/08 и 
145/10), Владата на Република Македонија, на седница-
та, одржана на 6.11.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН 
ИМОТ 

 
Член 1 

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот 
и тоа: вила на ул. „Питу Гули“ бр. 13 во Скопје со 
вкупна површина од 1800 м2 и тоа двор 1526м2, под 

зграда 251 м2 и помошни згради 23 м2 лоциран во 
Скопје, запишани во Имотен лист бр.15753 КП 
бр.1676, КО Центар 2 во сопственост на Република Ма-
кедонија. 

 
Член 2 

Продажбата на одземениот недвижен имот од член 
1 од оваа одлука да се изврши по пат на усно јавно над-
давање со почетна продажна цена утврдена согласно 
проценката на Министерство за правда- Бирото за суд-
ски вештачења во износ од 82.614.641,00 денари. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 41-8062/3 Заменик на претседателот 

6 ноември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3426. 
Врз основа на член 34 став 1 од Закон за извршува-

ње на санкциите („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 2/2006 и 57/2010), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 6 ноември 2012 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕ-
КТОР НА КПУ КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН ДОМ  

ОД ОТВОРЕН ВИД СТРУГА 
 
1. Мурат Лумани се разрешува од должноста дире-

ктор на КПУ Казнено – поправен дом од отворен вид 
Струга, поради истек на мандатот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 

Бр. 23-8479/1 Претседател на Владата 
6 ноември 2012 година на Република Македонија, 

             Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

3427. 
Врз основа на член 34 став 1 од Закон за извршува-

ње на санкциите („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 2/2006 и 57/2010), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 6 ноември 2012 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА КПУ КАЗНЕНО-
ПОПРАВЕН ДОМ ОД ОТВОРЕН ВИД СТРУГА 

 
1. За директор на КПУ Казнено – поправен дом од 

отворен вид Струга, се именува Арменд Шаќири. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 

Бр. 23-8480/1 Претседател на Владата 
6 ноември 2012 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

3428. 
Врз основа на член 69 алинеја 2 од Законот за 

здравјето на растенијата („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ број 29/05, 81/08, 20/09, 57/10,17/11 и 
148/11), министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство донесе 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ 
СТАНДАРД ЗА ПРАТКИТЕ ВО ТРАНЗИТ БР. 25 

 
Член 1 

Со оваа наредба се пропишува начинот на спрове-
дување на меѓународниот стандард за пратките во 
транзит бр. 25. 

 
Член 2 

Во постапката за спроведување на идентификација-
та, процената и управувањето со фитосанитарни ризи-
ци поврзани со пратките во транзит, може да се приме-
ни меѓународниот стандард за пратките во транзит бр. 
25 кој е даден во Прилог и е составен дел на оваа на-
редба. 

 
Член 3 

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.17-615/4 Министер за земјоделство, 

19 октомври 2012 година шумарство и водостопанство, 
Скопје Љупчо Димовски, с.р. 

 
Прилог 

 
ПРАТКИ ВО ТРАНЗИТ 

Фитосанитарна мерка бр. 25 
(2006) 

 
ОДОБРЕНО 
Овој стандард беше одобрен од страна на привре-

мената Комисијата за фитосанитарни мерки во април 
2006 година. 

ВОВЕД 
 
ПРЕДМЕТ 
Овој стандард ги опишува постапките за идентифи-

кација, процена и управување со фитосанитарните ри-
зици поврзани со пратките од контролираните произво-
ди, кои поминуваат низ некоја земја без да бидат увезе-
ни. На тој начин сите фитосанитарни мерки кои се при-
менети во земјата на транзит ќе бидат технички оправ-
дани и потребни за да се спречи внесувањето и/или 
ширењето на штетните организми во таа земја. 

ЛИТЕРАТУРА 
Поимник на фитосанитарни термини 2006. ISPM 

бр. 5. ФAO, Рим 
Упатство за фитосанитарен регулаторен систем за 

увоз  ISPM бр. 20, ФAO, Рим 
Упатство за преглед, 2005. ISPM бр. 23. фAO, Рим 
Упатство за анализа на ризик од штетни организми, 

1996. ISPM бр. 2. ФAO, Рим. 

Упатство за фитосанитарна сертификација, 2001.  
ISPM бр. 12, ФAO, Рим 

Упатство за известување при неусогласени и итни 
постапки, 2001. ISPM бр. 13, ФAO, Рим. 

Меѓународната конвенција за заштита на растенија-
та, 1997. ФAO, Рим. 

Известување за штетните организми, 2002. ISPM 
бр. 17, ФAO, Рим. 

Анализа на ризик за карантински штетни организми 
вклучувајќи анализа на ризик на животната средина и 
генетски модифицираните организми, 2004. ISPM 
бр.11, ФAO, Рим. 

 
ДЕФИНИЦИИ 
Дефинициите за фитосанитарните термини употре-

бени во овој стандард може да се најдат во ISPM бр. 5 
(Поимник на фитосанитарни термини). 

 
ПРЕГЛЕД НА УСЛОВИ 
Меѓународната трговија го опфаќа и движењето на 

пратките од контролираните производи кои поминува-
ат низ некоја земја без да бидат увезени, минувајќи 
преку Царинската контрола1 . Ваквите движења може 
да претставуваат фитосанитарен ризик за земјата на 
транзит. Договорните страни на IPPC можат да приме-
нат мерки за пратките во транзит во рамки на нивните 
територии (членови  VII.1c and VII.2g од IPPC,1997 го-
дина), под услов тие мерки да бидат технички оправда-
ни и потребни за да се спречи внесување и/или ширење 
на штетни организми (Член VII.4 од IPPC,1997 година).  

Овој стандард предвидува упатства, со кои Нацио-
налната организација за заштита на растенијата (во на-
тамошниот текст NPPO) на земјата на транзит, може 
да одлучи кои движења на пратки налагаат интервен-
ција од NPPO и се предмет на примена на фитосани-
тарните мерки, исто така да одлучи и за видот на фи-
тосанитарните мерки кои треба да се применат. Во ва-
кви случаи се опишани одговорностите и компонен-
тите на транзитниот систем, заедно со потребата за 
комуникација и соработка, недискриминација, прег-
лед и документација. 

 
ИСТОРИЈАТ 
Пратките во транзит и нивните превозни средства 

се дадени во членот VII и членот I во рамките на IPPC. 
 
Член VII.1c наведува: 
„Со цел да го спречи внесувањето и/или ширењето 

на регулираните штетни организми на своите терито-
рии, договорните страни имаат суверено право да  ре-
гулираат... . . и, за таа цел, можат... . . да го забранат 
или ограничат движењето на регулирани штетни орга-
низми на нивните територии.“ 

Член VII.4 наведува: 
„Договорните страни може да ги применат мерките 

наведени во овој член за пратките кои се транзитираат 
преку нивните територии, само кога мерките се теха-
нички оправдани и се неопходни за да се спречи внесу-
вањето и/или ширењето на штетните организми“.  

                                                                 
1 Царинските техники кои ги опфаќаат сите аспекти на царинско-
то законодавство, вклучувајќи го и Анекс Е1 во врска со царин-
ски транзит и Анекс Е2 во врска со претоварањето, се усогласени 
со „Меѓународната конвенција за поедноставување и усогласува-
ње на царинските постапки“, позната и како Конвенцијата од Кјо-
то, 1973 година. 
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Член I.4 наведува: 
„Договорните страни треба да сметаат дека одред-

бите од оваа Конвенција, освен растенијата и растител-
ните производи, ги опфаќаат и локациите за складира-
ње, пакување, превозните средства, контејнерите, поч-
вата и сите останати организми, предмети или матери-
јали кои можат да бидат носители на штетни организ-
ми, особено ако е застапено и меѓународно транспор-
тирање.“   Транзитот го вклучува движењето на пра-
тките со контролирани производи кои поминуваат низ 
некоја земја (во натамошниот текст – земја на транзит) 
без да бидат увезени. Пратките во транзит претставува-
ат потенцијал за внесување и/или ширење на штетни 
организми во земјата на транзит. 

Пратките во транзит може да поминат низ земјата 
на транзит и притоа доколку е потребно, да останат за-
творени и запечатени, без да се раздвојат или комбини-
раат со други пратки и тоа без промени на пакувањето. 
Под вакви услови, движењето на пратките не претста-
вува фитосанитарен ризик и за истите нема потреба од 
фитосанитарни мерки, особено ако истите се транспор-
тираат во запечатени контејнери 2. Во вакви услови, 
може да се предвидат планови за непредвидени окол-
ности, за справување со непредвидени ситуации, како 
што е несреќа при транзит. 

Пратките и нивните превозни средства кои помину-
ваат низ некоја земја, се случува да бидат транспорти-
рани или ракувани на начин што ќе претставува фито-
санитарен ризик за таа земја. Ова се случува само кога 
пратките се транспортираат повеќе отворени отколку 
затворени или кога тие не поминуваат директно низ 
земјата, туку се складираат, се раздвојуваат, се комби-
нираат или повторно се пакуваат или пак кога се мену-
ваат средствата за транспорт (од брод на вагон).  

Во вакви случаи, треба да се применат фитосани-
тарните мерки за земјата на транзит, кои ефикасно би 
спречиле внесувањето на штетни организми и/или нив-
ното ширење во таа земја. 

Треба да се потенцира дека терминот „транзит“ не 
се користи само за фитосанитарни цели, туку е прифа-
тен како термин за редовната постапка за движење на 
пратки преку Царинска контрола. Царинската контрола 
може да вклучи проверка на документ, следење (еле-
ктронска фома), запечатување, контрола на превозни-
кот и контрола на увоз/извоз. Царинската контрола не е 
поставена за да го обезбеди фитосанитарниот интегри-
тет и безбедноста на пратките и со тоа не се обезбедува 
заштита против внесувањето и/или ширењето на штет-
ните организми.  

Претоварањето е посебна фаза на транспортот на 
пратки помеѓу земјите. При тоа се однесува на прено-
сот на пратките од едно превозно средство во друго 
превозно средство (истовар на брод од пристаниште), 
во текот на транспортот. Обично, претоварањето се од-
вива во рамките на подрачјето, кое е под Царинска 
контрола и истото го определува Царината. Претовара-
њето може да се врши во земјата на транзит и тој начин 
да биде опфатен со овој стандард. 

                                                                 
2 Стандардно, целосно затворени во безбедени контејнери, најче-
сто се користат при прекуокеанскиот транспорт. 

УСЛОВИ 
1. Анализа на ризик во земјата на транзит 
Анализа на ризик се олеснува со размена на значај-

ните податоци од анализата на ризик од штетните орга-
низми (PRA), кои се добиени и/или унапредени од до-
говорните Национални организации за заштита на рас-
тенијата, на земјата - увозник и земјата - извозник.  

1.1 Идентификација на ризик 
Со цел да се идентификуваат потенцијалните фито-

санитарни ризици поврзани со пратките во транзит, 
Националната организација за заштита на растенијата 
на земјата на транзит треба да ги собере и преработи 
важните информации.  

Информациите ги содржат следните компоненти: 
- постапки применети од Царината и од другите ре-

левантни институции; 
- класа на производи или контролирани производи 

во транзит и земјата на потекло; 
- средства и методи за транспорт на пратките во 

транзит; 
- регулирани штетни организми поврзани со пра-

тките во транзит; 
- распространетост на домаќинот во земјата на 

транзит; 
- одредување на маршута на движење во земјата на 

транзит; 
- можност на штетните организми да излезат од 

пратките; 
- постоење на фитосанитарни мерки за пратките од 

производи во транзит; 
- видови на пакување и 
- услови при транспортот (ладење, изменета атмо-

сфера и т.н.). 
Националната организација за заштита на растени-

јата може да одлучи пратките во транзит, кои не прет-
ставуваат потенцијален фитосанитарен ризик, да се 
претоварат или да продолжат со движењето без фито-
санитарни постапки. Ова е во случаи кога нема регули-
рани штетни организми, поврзани со пратките во тран-
зит. 

Националната организација за заштита на растени-
јата може да одлучи дали пратките во транзит претста-
вуваат незначителен фитосанитарен ризик и да продол-
жат да се движат без фитосанитарни постапки. Предви-
дено во случаи кога превозните средства или пакува-
њата се целосно затворени, запечатени и безбедни или 
кога штетните организми се контролирани од страна на 
земјата на транзит и не постои веројатност да излезат 
од пратката во транзит, таквите можат да продолжат да 
се движат без фитосанитарни постапки. 

Ако се идентификуваат потенцијалните фитосани-
тарни ризици, потребна е процена на ризик за одредени 
штетни организми или производите во транзит, со цел 
да се идентификува потребата и техничката оправда-
ност на фитосанитарната мерка. 

Треба да се земат во предвид при разгледување са-
мо оние фитосанитарни ризици кои се однесуваат на 
регулирани штетни организми во земјата на транзит 
или за штетните организми кои се под итна постапка 
во таа земја. 
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1.2 Процена на ризик  
Процената на фитосанитарен ризик кој се однесува 

на маршутата на транзитирање, треба да се фокусира 
само на проценување на веројатноста од внесување или 
ширење на штетните организми кај пратките во тран-
зит. Потенцијалните економски последици треба да би-
дат претходно проценети во случај на постоечки регу-
лиран штетен организам и затоа не треба да се повто-
руваат.  

Насоката за процена на веројатноста од внесување 
и ширење на одреден штетен организам е предвидена 
во ISPM бр.11 (2004, Анализа на ризик за карантински 
штетни организми, вклучувајќи и анализа на ризици на 
животната средина и генетски модифицираните орга-
низми), особено поглавјето 2.2.  

За пратките во транзит важни се следните информа-
ции: 

- начините за внесување и/или ширење на регулира-
ни штетни организми преку пратките во транзит; 

- механизмот за ширење и подвижност на одредени 
штетни организми; 

- превозните средства (камион, воз, авион, брод и 
др.); 

- фитосанитарната безбедност на превозното средс-
тво (затворено, запечатено и др.); 

- пакување и видот на пакувањето; 
- промени во составот на пратката (комбиниран, 

раздвоен, препакуван); 
- времетраење на транзитот или складирањето и ус-

ловите за складирање; 
- маршута на пратката, претходно и во самата земја 

на транзит и 
- зачестеност, обем и период на транзит. 
Во случаи кога Националната организација за за-

штита на растенијата преку процената на ризик ќе ги 
идентификува фитосанитарните ризици, треба да се зе-
ме во предвид начинот за управување со ризик од 
штетни организми.  

 
1.3 Управување со ризик 
Врз основа на процената на ризик, пратките во 

транзит може се класифицираат од страна на Нацио-
налната организација за заштита на растенијата во две 
широки категории на управување со ризик: 

- транзит за кој не се потребни дополнителни фито-
санитарни мерки или 

- транзит за кој се потребни дополнителни фитоса-
нитарни мерки. 

Повеќе детали за управувањето со ризик се наведе-
ни во ISPM бр. 11 (2004, Анализа на ризик за карантин-
ски штетни организми вклучувајќи и анализа на ризи-
ци на животната средина и генетските модифицирани 
организми). 

1.3.1 Транзит за кој не се потребни дополнителни 
фитосанитарни мерки 

Националната организација за заштита на растени-
јата преку процената на фитосанитарен ризик, може дa 
одлучи дека е доволна само Царинската контрола. За-
тоа, во таков случај, Националната организација за за-
штита на растенијата не треба да примени ниту една 
фитосанитарна мерка, освен Царинскатa контрола.  

1.3.2 Транзит за кој се потребни дополнителни 
фитосанитарни мерки 

Процената на ризик за пратките во транзит треба да 
потврди дали се потребни одредени фитосанитарни 
мерки. Овие мерки се однесуваат на: 

- проверка на идентитетот и интегритетот на пра-
тката (повеќе детали се наведени во ISPM бр. 23: Насо-
ки за преглед); 

- фитосанитарен документ за движење (дозвола за 
транзит); 

- фитосанитарни сертификати (со барањата за тран-
зит); 

- определување места на влез и излез; 
- проверка при излезот на пратката; 
- начин на транспорт и определување на транзитни 

маршути; 
- утврдување на промените во составот на пратката 

(комбиниран, раздвоен, препакуван); 
- користење на опрема или објекти кои се пропиша-

ни од Националната организација за заштита на расте-
нијата; 

- царински објекти прифатени од Националната ор-
ганизација за заштита на растенијата; 

- фитосанитарни третмани (пред товарање, третма-
ни кога содржината на пратката е сомнителна);  

- следење на пратката додека е во тразнит; 
- физички услови (ладење, пакување безбедно од 

штетни организми и/или превозно средство кое спречу-
ва нивно излегување); 

- употреба на посебни печати од Националната ор-
ганизација за заштита на растенијата, за превозните 
средства или пратката; 

- посебни планови на превозникот за управување 
при итни случаи; 

- време на транзит или сезонски ограничувања; 
- документација покрај онаа која се бара од Царина-

та: 
- преглед на пратките од страна на Националната 

организација за заштита на растенијата; 
- пакување и 
- отстранување на отпадот. 
Ваквите фитосанитарни мерки треба се применува-

ат за регулирани штетни организми во земјата на тран-
зит или за оние штетни организми кои се под итна по-
стапка во таа земја. 

1.3.3 Други фитосанитарни мерки 
Доколку фитосанитарните мерки за пратките во 

транзит не се достапни или е невозможно да се приме-
нат, Националната организација за заштита на растени-
јата треба да побара ваквите пратки да бидат подложе-
ни на истите услови како увозните, што може да ја 
вклучи и забраната. Доколку пратките во транзит се 
чуваат или се препакуваат на начин на кој би претста-
вувал фитосанитарен ризик, Националната организаци-
ја за заштита на растенијата одлучува дали овие пратки 
треба да ги исполнуваат условите за увоз или да се 
подложат на други фитосанитарни мерки. 

 
2. Воспоставување на транзитен систем 
Договорната страна може да обезбеди транзитен си-

стем за фитосанитарна контрола на пратките во тран-
зит преку Националната организација за заштита на 
растенијата, Царината како и преку други релевантни 
институции од нивната земја. Целта на ваквиот транзи-
тен систем е да се спречи во земјата на транзит внесу-
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вањето и/или ширењето на регулираните штетни орга-
низми кои се поврзани со пратките во транзит и нивни-
те превозни средства. Транзитните системи се заснова-
ни на регулаторна рамка од фитосанитарното законо-
давство, регулативи и постапки.  

Транзитниот систем е под надлежност на Нацио-
налната организација за заштита на растенијата, Цари-
ната и другите релевантни институции во соработка и 
истиот треба да обезбеди дека се применети пропиша-
ните фитосанитарни мерки. 

Националната организација за заштита на растени-
јата е орган кој е одговорен за фитосанитарните начини 
на транзитниот систем и ги воспоставува и спроведува 
фитосанитарните мерки кои се потребни за управување 
со фитосанитарен ризик, земјаќи ги во предвид и про-
цедурите на Царината за транзит. 

3. Мерки при неусогласеност и итни случаи 
Во транзитниот систем се вклучуваат мерките при 

неусогласеност и итни случаи кои се воспоставуваат од 
Националната организација за заштита на растенијата, 
(инциденти во земјата на транзит кои можат да доведат 
до неочекувано излегување на регулираниот штетен ор-
ганизам од пратката која се движи во транзит). ISPM бр. 
13 (Упатство за известување на неусогласеност и итна 
постапка), содржи посебни упатства за земјата на тран-
зит за издавање на известувања за неусогласеност на 
земјата-извозник и на земјата која е крајна дестинација. 

 
4. Соработка и комуникација на своја територија 
Соработката меѓу Националната организација за за-

штита на растенијата, Царината и другитe институции 
е од суштинско значење за да се воспостави и одржи 
ефикасен транзитен систем и да се идентификуваат 
пратките со регулирани производи кои се транзитира-
ат. Затоа потребен е посебен договор со Царината, за 
да биде информирана Националната организација за 
заштита на растенијата, исто така треба да има и при-
стап до пратките кои се под царинска контрола. 

Националната организација за заштита на растени-
јата треба да воспостави соработка и да одржува кому-
никација со сите засегнати страни кои се вклучени во 
транзитот. 

 
5. Недискриминација 
Пратките во транзит не треба да бидат предмет на 

построги фитосанитарни мерки од оние кои се приме-
нуваат за пратки со ист фитосанитарен статус, увезени 
во таа земја на транзит. 

 
6. Преглед 
Националната организација за заштита на растени-

јата во соработка со надлежните институции и засегна-
тите страни, треба да го ревидира и прилагоди транзит-
ниот систем, видовите на пратки во транзит и потенци-
јалните фитосанитарни ризици. 

 
7. Документација 
Секој транзитен систем треба да биде соодветно 

опишан и документиран. 
Фитосанитарните услови, ограничувања и забрани 

за пратките во транзит, треба да се стават на располага-
ње на договорните страни кои се директно засегнати од 
овие мерки. 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3429. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр.107/2005 година), член 42 од Законот за судовите 
(„Службен весник на РМ“ бр.58/2006) и член 31 став 1 
алинеја 4 и член 46 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
60/2006 година), Судскиот совет на Република Македо-
нија на редовната 138-ма седница одржана на ден 
7.11.2012 година, ја донесе следната  
 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ 
НА ОСНОВЕН СУД СТРУМИЦА 

 
За судии поротници на Основен суд Струмица се 

избрани:  
 
1. СТОЈАН ТАБАНОВ 
2. СИЛВАНА АНГЕЛОВА 
3. СИЛВАНА ТУПАРОВА 
4. ХРИСТО ХРИСТОВ 
5. МИЛА РАДОВАНОВИЌ 
6. КОСТА ТАНЧЕВ 
7. ЉУБЕН КОСТАДИНОВ 
8. ДАНАИЛ ДАНАИЛОВСКИ 
9. ЃОРГЕ МАТКОВ 
10. ВИОЛЕТА ВЕЛУСЛИЕВА 
11. ИЛИЈА КОТЕВ 
12. ГОРАН КОСТЕВСКИ 
13. ДАРИНКА МАНЧЕВА 
14. МИЛИЦА НАСКОВА 
15. САЊА ПЕТРОВА –ДИКОВ 
16. АЛЕКСАНДАР  БЈАДОВ 
17. ЕЛИЗАБЕТА СТОЈЧЕВА 
18. ВЛАДИМИР ИЧКОВ 
19. СТОЈАН ТРАЈКОВ 
20. ВЕСНА РУТЕВ 
21. КРСТИНА ТУПАРОВА 
22. ГОРАНА ИЛИЕВСКА - ГУНЧЕВА 
23. КРСТИНА НИКОЛОВА 
24. ДРАГАН МАЏИРОВ 
25. ДАНА ГАРВАНЛИЕВА 
26. ИЛИЈА МАНОЛЕВ 
27. СОФИЈА ПЕТКОВИЌ 
28. ИВАН СТОЈАНОВ 
29. МАРЈАН МАВРОВ 
30. ЃОРЃИ КАЦУРОВ 
31. ДЕСАНКА ЈОВАНОВА 
32. САВЕТКА ПОПОВ 
33. СОФИЈА СЕРАФИМОВА 
34. ЃУРГИЦА ЗЛАТКОВА 
35. АНГЕЛИНА ПАНОВА 
36. ДЕМИР ЃУЛАПОВ 
37. ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА ЛОТХ 
38. ЕЛИСАВЕТА ТАШУРОВА  
39. ДРАГИЦА ВИТАНОВА. 
 
Оваа одлука влегува во сила 7.11.2012 година. 
 
Бр. 07-1677/1   Судски совет 

8 ноември 2012 година на Република Македонија 
     Скопје   Претседател, 
  Александра Зафировска, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ 
 
Врз основа на член 8 став 1 од Уредбата за условите, критериумите и начинот на доделување на категорија 

– спортска надеж („Службен весник на Република Македонија“ бр. 127/08 и 107/12), директорот на Агенцијата 
за млади и спорт, на ден 08 ноември 2012 година, донесе 

 
Л И С Т А 

НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ – СПОРТСКА НАДЕЖ 

 
 
3430. 
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      Бр. 08–2186/3 
8 ноември 2012 година                                                                             Директор, 
            Скопје                                м-р Лазар Поповски, с.р. 
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ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА КОЛЕКТИВНО УП-
РАВУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ПРОИЗВЕ-
ДУВАЧИТЕ НА ФОНОГРАМИ И УМЕТ-
НИЦИТЕ МУЗИЧКИ ИЗВЕДУВАЧИ ММИ   
3431. 

Врз основа на член  144 став 1 од Законот за автор-
ското право и сродните права („Сл. весник на РМ“ бр. 
115/10, 140/10 и 51/11), член  1 став 1 точка 1.3, и член 
49 став1   од  Статутот на Организацијата за колектив-
но управување на правата на произведувачите на фоно-
грами и уметниците музички изведувачи ММИ  Скопје 
(во понатамошниот текст: Организацијата/ММИ), Со-
бранието на ММИ  на својата седница одржана на ден  
10.11.2012  година донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАДОМЕСТОЦИ 
 

Воведни одредби 
 

Член 1 
Овој Правилник го уредува начинот на распределба 

на надоместоците  кои ММИ ги  наплатува по основ на 
јавно соопштување (јавно пренесување, радиодифузно 
емитување, радиодифузно реемитување и кабелско ре-
емитување) фонограми со изведби издадени за комер-
цијална цел и изведби што самите по себе се радиоди-
фузни или се направени од снимка, како и надоместокот 
од изнајмување на фонограми и видеограми (во поната-
мошниот текст: правата), за кои ММИ има дозвола за 
колективно управување на правата на произведувачите 
на фонограми и уметниците музички изведувачи соглас-
но Решение за давање дозвола за колективно управува-
ње бр.54-5231/2 од 10.5.2012 година објавено во „Служ-
бен весник на РМ“ бр. 60 од 16 мај, 2012 година, како и 
надоместокот по основ умножување за приватно кори-
стење за кои ММИ има овластено друга организација 
колективно да го управува тоа право, а во согласност со 
одредбите од Законот за авторското право и сродните 
права (во понатамошниот текст: ЗАПСП).  

 
Прибирање на надоместоците и трошоци на ММИ 

 
Член 2 

Сите средства кои ММИ ќе ги наплати по основ на 
јавно соопштување (јавно пренесување, радиодифузно 
емитување, радиодифузно реемитување и кабелско ре-
емитување) фонограми со изведби издадени за комер-
цијална цел и изведби што самите по себе се радиоди-
фузни или се направени од снимка, како и надоместо-
кот од изнајмување на фонограми и видеограми ќе се 
наплатуваат  на единствената сметка на ММИ. 

Надоместокот од умножување за приватно користе-
ње кој ќе биде наплатен од страна на организацијата 
која колективно ќе го управува тоа право врз основа на 
овластување на ММИ и дозвола за колективно управу-
вање на тоа право издадена од Министерот за култура 
на Владата на РМ, по извршената распределба од стра-
на на таа организација на носителите на правото, делот 
за произведувачите на фонограми и уметниците музич-
ки изведувачи ќе биде исплатен на сметката на ММИ, 
по што ММИ ќе изврши распределба на истите соглас-
но правилата утврдени со овој Правилник. 

ММИ има право да задржува дел од прибраните на-
доместоци во износ определен со одлука на Собрание-
то на ММИ, но кој не е поголем од 30%, и истите да ги 
користи за покривање на вкупните трошоците за рабо-
та на Организацијата. 

Правила и принципи на распределбата 
 

Член 3 
Овој Правилник за распределба предвидува една-

кви принципи за распределба на сите носители на пра-
вата од соодветната  категорија на носители на права, 
како и еднакви правила за пресметка на поединечните 
надоместоци на домашните и странските носители на 
правата, при што остварувањето на правата на стран-
ските носители на права се врши во согласност со ус-
ловите утврдени во ЗАПСП и билатералните договори 
склучени со странските организации за колективно 
управување со правата на произведувачите на фоногра-
ми и уметниците музички изведувачи.    

Распределбата на надоместоците се врши врз осно-
ва на принципот на користење на фонограмите, однос-
но изведбите, а согласно евиденциите и податоците за 
емитување (плеј листи) доставени од радиодифузерите 
и другите корисници кои согласно ЗАПСП и Правил-
никот за утврдување на висината на надоместоците за 
користење на фонограми и изведби на ММИ имаат об-
врска да доставуваат вакви евиденции (во понатамош-
ниот текст: дефинирано користење). 

Во случај кога вистинското користење на фоногра-
ми не ќе може да се утврди, или ако истото би предиз-
викало неразумни трошоци, собраните средства ќе се 
распределуваат според правилата утврдени со овој 
Правилник, а врз принципот на правичност (во поната-
мошниот текст: недефинирано користење). 

Средствата кои ММИ ќе ги добие по основ на из-
најмување на фонограми и видеограми и наплата на на-
доместокот од умножување од приватно користење ќе 
се сметаат за средства собрани од недефинирано кори-
стење. 

 
Групирање на средствата во посебни фондови 

 
Член 4 

Со цел на полесно идентификување на собраните 
парични средтсва и нивно поврзување со евиденциите 
и податоците за емитување (плеј листите), собраните 
парични средства во постапката на распределба се гру-
пираат во посебни фондови. 

По одбивањето на средствата за покривање на 
вкупните трошоци за работа на Организацијата во ви-
сина утврдена врз основа на одлука на Собранието на 
ММИ, средстватата собрани врз основа на дефинирано 
користење се групираат во т.н. фондови на собрани на-
доместоци од дефинирано користење и истите се повр-
зуваат со називот на радиодифузерот, односно корис-
никот од кој се наплатени надоместоците (во поната-
мошниот текст: фондови на средства наплатени од де-
финирано користење). 

По одбивањето на средствата за покривање на 
вкупните трошоци за работа на Организацијата во ви-
сина утврдена врз основа на одлука на Собранието на 
ММИ од средствата собрани врз основа на недефини-
рано користење, истите се распределуваат во посебни-
те фондови на средствата наплатени од дефинирано ко-
ристење од радиодифузерите сразмерно на учеството 
на секој посебен фонд на средства од дефинирано ко-
ристење од радиодифузерите во вкупната маса на при-
брани средства од дефинирано користење од радиоди-
фузерите, при што се формираат посебни фондови за 
распределба (во понатамошниот текст: фондови за рас-
пределба).  

По одбивањето на средствата за покривање на 
вкупните трошоци за работа на Организацијата во ви-
сина утврдена врз основа на одлука на Собранието на 
ММИ од средствата собрани од концерти и други ин-
терпретаторски приредби се формира посебен фонд за 
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распределба од соодветниот концерт или приредба, 
при што истиот се распределува врз основа на плеј ли-
стата доставена од организаторот на концертот за упо-
требените фонограми,односно изведби на тој концерт, 
односно приредба, согласно правилата за распределба 
утврдени со овој Правилник. 

Средствата добиени од странство се групираат во 
посебен фонд и истите се распределуваат согласно пое-
динечните пресметки утврдени од страна на странската 
организациија за колективно управување која ги напла-
тила тие средства. 

 
Услови за исплата на средствата 

 
Член 5 

Средствата од фондовите за распределба се испла-
туваат на произведувачите на фонограми и уметниците 
музички изведувачи, кои до крајот на пресметковниот 
период во кој тие средства биле собрани, ги пријавиле 
фонограмите со изведби снимени за комерцијална цел 
и изведбите кои сами по себе се радиодифузни или се 
направени од снимка (во понатамошниот текст: позна-
ти носители на правата).  

За странските носители на правата, покрај условот 
од ставот 1 на овој член, треба да биде исполнет и ус-
ловот до крајот на пресметковниот период за кој се вр-
ши распределбата да бил склучен билатерален договор 
помеѓу ММИ и странската организации за колективно 
управување на правата која ги управува правата на со-
одветниот носител на правото.  

 
Непознати носители на правата како и  странски 
носители на правата  кои немаат право на исплата 

на надомест 
 

Член 6 
Надоместоците за произведувачите на фонограми и 

уметниците музички изведувачи кои не ги пријавиле 
своите фонограми и изведби, (во понатамошниот текст: 
непознати носители на правата) или странските фоно-
грамски продуценти на кои ММИ нема обврска да им 
исплатува надоместоци, остануваат на сметка на Орга-
низацијата уште 3 (три) години по извршената исплата 
на надоместоците за пресметковниот период во кој се 
наплатени. 

Во случај кога и по истекот на времето утврдено во 
став 1 на овој член, произведувачот на фонограм,од-
носно уметникот-музички изведувач не го пријават 
својот фонограм, односно изведба, односно ММИ не 
стекне обврска да му исплати надомест на странскиот 
носител на правото, ММИ тие средства ќе ги вклучи во 
надоместоците собрани за недефинирано користење и 
истите ќе ги распредели во согласност со правилата за 
распределба на надоместоци собрани врз основа на не-
дефинирано користење за пресметковната година за 
која ќе се врши исплатата. 

 
Пријава на фонограми и снимки 

 
Член 7 

Произведувачите на фонограми ги пријавуваат фо-
нограмите издадени за комерцијални цели, а изведува-
чите ги пријавуваат изведбите кои самите по себе се 
радиодифузни или се направени од снимка на посебни 
образци, и тоа: 

- Образец ПДФ Пријава на домашни фонограми- 
-Образец ПСФ Пријава на странски фонограми 
- Образец ПС Пријава на изведба што самите по се 

бе се радиодифузни или се направени од снимка 
Обрасците од став 1 на овој член ќе бидат објавени 

на македонски и англиски јазик  на веб страната на 
ММИ. 

Образецот од став 1 алинеја 1 на овој член треба да 
ги содржи следните податоци: 
1. Полно име и презиме и единствен матичен број на 
граѓанинот (ЕМБГ) за физички лица или полн назив и 
едниствен матичен број на субјектот (ЕМБС) на фир-
мата на произведувачот на фонограмот за правни лица, 
како и име и презиме на законскиот застапник и име и 
презиме и матичен број на лицето кое го пополнило 
образецот 

2. Адреса на живеење на физичкото лице (од лична 
карта) како и адреса на привременото живеалиште (до-
колку произведувачот на фонограм не живее на адреса-
та од личната карта), или адреса на седиштето на прав-
ното лице  

3. Контакт податоци (број на телефон,факс, е-меил 
адреса) 

4. Број на жиро сметка и банка во која истата се во-
ди на која би се дозначувале надоместоците 

5. Податоци за бројот на прилози и нивно поеди-
нечно именување и идентификувањеПотпис на подно-
сителот на пријавата, лично за физички лица или на  
законскиот застапник за правни лица, како и потпис на 
лицето кое ја пополнило пријавата, доколку тоа не е 
подносителот на пријавата, односно законскиот застап-
ник 

10. Печат, доколку подносителот е правно лице. 
 
Образецот од став 1 алинеја 2 на овој член треба да 

содржи: 
1. Полн назив, односно име и презиме на подноси-

телот на пријавата (странскиот произведувач на фоно-
грамот или лиценцираниот застапник на странскиот 
произведувач на фонограми за територијата на РМ или 
странската колективна организација) и негово седиште, 
како и соодветен идентификационен број  

2. Назив/односно име и презиме на странскиот про-
изведувач на фонограмот 

3. Контакт податоци на подносителот на пријавата 
(број на телефон, факс, е-меил адреса) Назив на коле-
ктивната организација која го управува правото на  
странскиот произведувач на фонограм, број на жиро 
сметка и назив на банка, како и други неопходни пода-
тоци за да се изврши дознака на надоместоците 

4. Податоци за бројот на прилози и нивно поеди-
нечно именување и идентификување 

5. Потпис на подносителот на пријавата 
6. Печат, доколку подносителот е правно лице. 
 
Образецот од став 1 алинеја 3 на овој член треба да 

содржи: 
1. Полн назив на фирмата или полно име и презиме 

(за физички лица) на подносителот на пријавата и него-
вото својство (изведувач или произведувач на снимка-
та), и име и презиме на законскиот застапник доколку 
подносителот на пријавата е правно лице, како и име и 
презиме и негово својство на лицето кое ја пополнило 
пријавата 

2. Адреса на седиштето на правното лице/односно 
адреса на живеење на физичкото лице (од лична карта) 
како и адреса на привременото живеалиште (доколку 
подносителот не живее на адресата од личната карта) 

3. Единствен матичен број на субјектот (ЕМБС) за 
правни лица или ЕМБГ за физички лица 

4. Контакт податоци (број на телефон, факс, е-меил 
адреса) на подносителот на пријавата 

5. Назив на радиодифузната организација која ја 
снимила изведбата која самата по себе е радиодифузна 
или е направена од снимка 

6. Година во која е снимена изведбата 
7. Број на жиро сметка и назив на  банка, како и 

други неопходни податоци за да се изрши дознака на 
надоместоците 



 Стр. 34 - Бр. 142                                                                                  13 ноември 2012 
 
 

8. Податоци за бројот на прилози и нивно поеди-
нечно именување и идентификување 

 9. Потпис на произведувачот на снимката, лично 
или преку законскиот застапник за правни лица, како и 
потпис на лицето кое ја пополнило пријавата 

10.Печат, доколку подносителот е правно лице. 
 
Обрасците содржат и изјава на подносителот на 

пријавата и лицето кое ја пополнило пријавата, со која 
се гарантира под морална и материјална одговорност 
дека сите податоци од пријавата се вистинити, а точно-
ста на истите ја потврдуваат со свој потпис, а правните 
лица и со печат на подносителот. 

 
Обрасците за пријавата на фонограм/изведба  содр-

жат Прилог бр. 1 насловен Податоци за фонограмот и 
изведбите, во кој се наведуваат следните податоци за 
секој фонограм/изведба: 

1. Наслов на фонограмот или изведбата, 
2. Наслов на секоја поединечна изведба на фоногра-

мот, или изведбата,  
3. ISRC код или друг идентификационен код на фо-

нограмот (доколку го има), 
4. Каталошки број на изданието/реден број на секо-

ја изведба, 
5. Траење во секунди на секоја изведба, 
6. Податок за датумот на првото издавање на фоно-

грамот доколку истиот е издаден за комерцијални цели 
или податок за датумот на кој фонограмот кој не е из-
даден за комерцијална цел за прв пат е ставен на распо-
лагање на јавноста, односно датум кога е снимена из-
ведбата која самата по себе е радиодифузна или е на-
правена од снимка. 

Образецот за пријава на фонограм и обрасците за 
пријава на снимки кои самите по себе се радиодифузни 
или се направени од снимка содржат и Прилог  насло-
вен како Податоци за изведувачите  и истиот содржи: 

1. Наслов на фонограмот/изведбата 
2. Име и презиме на водечкиот изведувач доколку 

истиот е соло изведувачот или изведувач со соло кари-
ера и негов псевдоним (доколку го има) 

3. Назив на музичката група (доколку водечкиот из-
ведувач е музичка група или оркестар), како и име и 
презиме и псевдоним (доколку го има) на секој член на 
музичката група  

4. Име и презиме и улога на договорните изведува-
чи и нивната категорија  (доколку ги има) 

5. Начин на распределба на надоместоците (докол-
ку со договор е утврден поинаков сразмер на распре-
делба од оној утврден со овој Правилник) 

6. Податоци потребни за дознака на надоместоците 
(адреса на живеење, матичен број/жиро сметка и банка 
во која истата се води) 

Во случај кога со една пријава се пријавуваат пове-
ќе фонограми/изведби одеднаш, подносителот ги по-
полнува прилозите од претходниот ставови на овој за 
секој фонограм или изведба која самата по себе е ради-
одифузна или е направен од снимка, поединечно 

Обрасците за пријавување од став 1 на овој член се 
преземаат од веб страната на ММИ и истите се попол-
нуваат и доставуваат по пошта или лично во седиштето 
на Органицаијата, снимени на ЦД, како и во печатена 
верзија  потпишана на секоја страница од носителот на 
правото лично (за физички лица) или од законскиот за-
стапник или овластено лице на правно лице, заедно со 
прилог тековна состојба за правното лице издадена од 
Централниот регистар на РМ, не постара од  три месе-
ци пред доставувањето на образецот.  

Произведувачот на фонограм е должен со образе-
цот за пријавување на фонограмот да го депонира со-
одветниот фонограм во ММИ. 

Податоците потребни за дознака на надоместот на 
ММИ можат да ги доставуваат и самите уметници му-
зички изведувачи на образец пријава на податоци кој 
исто така ќе биде објавен и ќе може да се превземе на 
веб страната на ММИ. 

Пријавувањето на фонограми на странските произ-
ведувачи на фонограми го вршат лиценцираните за-
стапници на странските произведувачи на фонограми 
за Република  Македонија или странските здруженија 
за колективно управување на правата. Со пријавата мо-
ра да се достави и доказ врз основа на кој се потврдува 
легитимитетот на носителот на правото (лиценцирани-
от застапник или странската организација за колектив-
но управување на конкретното право на соодветниот 
странски носител на правото). 

Во случај, кога снимка која се уште не е издадена 
на фонограм за комерцијални цели веќе е ставена на 
располагање на јавноста, произведувачот на фонограм 
е должен снимката да ја пријави на ММИ на образецот 
ПС и истата да ја депонира во ММИ. Во случај, ако 
произведувачот на фонограм е сеуште непознат, а из-
ведбата веќе е ставена на располагање на јавноста, 
истата имаат право да ја пријават самите уметници му-
зички изведувачи на таа снимка.  

Доколку снимката од став 6 на овој член не биде из-
дадена на комерцијален фонограм до крајот на пресме-
тковната година во која истата е ставена на располага-
ње на јавноста, а произведувачот на фонограм остане 
непознат, таа ќе има третман на снимка која самата по 
себе е радиодифузна или е направена од снимка.  

 
Поделба на уметниците музички изведувачи 

 
Член 8 

Уметниците музички изведувачи се делат во след-
ните категории: 

- водечки изведувачи 
- значајни договорни изведувачи 
- други договорни изведувачи. 
Категоријата на водечки изведувачи ја сочинуваат 

соло изведувачи (изведувачи со соло кариера) и члено-
ви на музичка група. 

Категоријата на значајни договорни изведувачи ја 
сочинуваат изнајмени солисти и други повидни изведу-
вачи. 

Категоријата на други договорни изведувачи ја со-
чинуваат изнајмени студиски музичари, тон сниматели, 
создавачи на звук и други изведувачи кои врз основа 
на нивниот придонес при создавање на музичката 
снимка не можат да се рангираат во ниедна од другите 
две категории.  

Во случај кога при создавање на снимка учествува-
ат и музички продуцент и диригент, на музичкиот про-
дуцентот му се признава статус на водечки изведувач, 
а на диригентот статус на значаен договорен изведу-
вач,  доколку со договор не е поинаку утврдено. Изве-
дувачите во поголеми групи (оркестарски изведби без 
водечки изведувачи, биг бендови) спаѓаат во договор-
ни изведувачи, додека диригентот и солистите кои ќе 
остварат поголема соло улога во поголем дел од музич-
ката творба, се сметаат за водечки изведувачи,  докол-
ку су договор не е поинаку утврдено.  

Рангирање во категории 
 

Член 9 
Одделен изведувач во една снимка може да се ран-

гира само во една од категориите освен во случај кога 
при создавање на снимката, покрај изведувачката рабо-
та, извршил и работа на музички продуцент или дири-
гент. Во случај да настапат околностите од претходни-
от став од овој член, изведувачот во категоријата на 
други изведувачи може да се рангира само еднаш. 
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Рангирањето го врши произведувачот на фоногра-
мот при пријавувањето на фонограмот, доколку поина-
ку не е определено со договор. 

Доколку фонограмот кој не е издаден за комерци-
јална цел или изведбите кои самите по себе се радиоди-
фузни или се направени од снимка го пријави изведу-
вач, рангирањето го врши тој изведувач.  

 
Распределба на надоместоци меѓу одделните   
категориите на уметници музички изведувачи 
 

Член 10 
Од делот кој им припаѓа на уметниците музички из-

ведувачи на одделна изведба, 2/3 од тие средства им 
припаѓа на водечките изведувачи, а 1/3 на сите дого-
ворни изведувачи заедно, доколку со договор не е пои-
наку утврдено, освен доколку на снимаката нема дого-
ворни изведувачи, при што надоместот се дели само 
помеѓу водечките изведувачи. 

 
Надомест на водечки изведувачи 

 
Член 11 

Надоместокот што им припаѓа на водечките изведу-
вачи се дели на еднакви делови меѓу сите водечки из-
ведувачи на снимката, доколку поинаку не е определе-
но со договор. 

Доколку начинот на распределба на надоместот на 
водечките изведувачи, опишан во претходниот став на 
овој член е утврден поинаку со договор,  истото треба 
да биде наведено во пријавата на фонограмот или на 
изведбата. 

За фонограмите и изведбите издадени/снимени 
пред стапувањето во сила на овој Правилник, важи ед-
ногодишен преоден рок за пријава, во кој произведува-
чите на фонограми и/или самите уметниците музички 
изведувачи во случај на поинаку договорена  распре-
делба, треба да  достават на ММИ оригинал или заве-
рена фотокопија на договорот со кој се договориле за 
поинаква распределба.  

Поинаквата распределба помеѓу изведувачите ста-
пува во сила дури во тој пресметковен период кога до-
говорот ќе биде доставен на ММИ. 

 
Надомест на договорни изведувачи 

 
Член 12 

Надоместот кој им припаѓа на договорните изведу-
вачи се дели во сооднос 2/3 во корист на значајните до-
говорни изведувачи и 1/3 во корист на другите дого-
ворни изведувачи, доколку не е поинаку утврдено со 
договор. 

Надоместот кој им припаѓа на значајните договор-
ни изведувачи, како и делот кој им припаѓа на другите 
договорни изведувачи, помеѓу нив се дели на еднакви 
делови, доколку со договор не е поинаку утврдено.  

Доколку на фонограмот не се појавуваат други до-
говорни изведувачи, тогаш целиот надомест кој им 
припаѓа на договорните изведувачи се дели само поме-
ѓу нив значајните договорни изведувачи на еднакви де-
лови, доколку со договор не е поинаку утврдено. 

 
Начин на распределба 

 
Член 13 

Распределбата на надоместоците се одвива во след-
ните фази: 

1. Формирање на посебни фондови за распределба 
и утврдување на вредноста на посебните фондови за 
распределба. 

2. Утврдување на листата на користени фоногра-
ми/односно изведби за секој посебен фонд. 

3. Пресметка на надоместот за секоја изведба од ли-
стата на користени фонограми/изведби. 

4. Распределба на надоместот за поединечна изведба. 
5. Распределба на надоместот за поединечна извед-

ба кој им припаѓа на уметниците музички изведувачи. 
6. Повикување на непознатите носители на права. 
7. Поединечна пресметка. 
8. Исплата на надоместоците. 
 

Формирање и утврдување на вредноста  
на фондовите за распределба 

 
Член 14 

Со усвојувањето на годишната сметка на Организа-
цијата, за претходната пресметковна година, се врши 
формирање и утврдување на вредноста на посебните 
фондовите за распределба, но не подоцна од 30 март во 
тековната година, за претходната пресметковна година. 

Вредноста на посебните фондови на распределба се 
утврдува на начин што за секој посебен фонд за рас-
пределба се зема во предвид износот кој одговара на 
висината на надоместокот кој организацијата го напла-
тила непосредно од корисникот намален за висината на 
делот кој ММИ има право да го задржи за покривање 
на трошоците на работењето и откако на тој износ ќе се 
додаде вредноста на износот од недефинирано кори-
стење кој му припаѓа на тој фонд согласно правилото 
утврдено во согласност со член 4 став 3 од овој Пра-
вилник, намален за делот кој ММИ го задржува за по-
кривање на трошоците. 

Доколку корисникот од ставот 2 на овој член има 
повеќе радио и телевизиски програми, секој радио и 
ТВ канал ке се смета како посебен емитер и фондот за 
распределба ќе се распредели соодветно на учеството 
на бројот на емитувани секунди на секој радио, однос-
но ТВ канал, во вкупно емитуваната музика   согласно 
плеј листите на соодветните радио, односно ТВ канали. 

 
Утврдување на листата на користени фонограми/ 

односно изведби за секој посебен фонд 
 

Член 15 
Листата на користени фонограми, односно изведби 

претставува список на изведби со вкупна должина на 
емитување на сите изведби, како и со вкупно време на 
емитување на секоја изведба, во пресметковниот пери-
од за кој се врши распределбата, а врз основа на пода-
тоците од доставените плеј листи од соодветниот ради-
одифузер/емитер. Истата ја утврдува УО на ММИ, врз 
основа на доставените плеј листи.  

 
Пресметка на надоместот за секоја изведба од  
листата на користени фонограми/изведби 

 
Член 16 

На секоја изведба од листата на користени фоногра-
ми/изведби и се доделува износ на надомест (во пона-
тамошниот текст: надомест за поединечна изведба).  

Надоместот за поединечна изведба се утврдува на 
следниот начин: 

1. Вредноста на фондот за распределба се дели со 
вкупното времетраење на сите изведби од листата на 
користени изведби за тој фонд, во секунди и така се до-
бива вредноста на секундата за тој фонд, 

2. Збирот на емитуваните секунди на соодветната 
изведба од листата се множи со вредностата на секун-
дата за тој фонд, 

3. Така добиениот резултат е износ на надомест за 
соодветната изведба во фондот за соодветниот пресме-
тковен период. 

Постапката од претходниот став на овој член се по-
вторува за секоја изведба и за секој фонд за распределба.   
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Доколку определен радиодифузер нема доставено 
плеј листи за целиот пресметковен период или истите 
не се комплетни (не се доставени за целиот пресметко-
вен период), средствата собрани од тој радиодифузер 
ќе се сметаат за средства од недефинирано користење и 
истите ќе се распоредат согласно правилата утврдени 
согласно овој Правилник. 

 
Распределба на надоместот за поединечна изведба 

 
Член 17 

Поединечниот надомест за секоја изведба која е 
снимена на фонограм со изведби за комерцијална цел 
се дели по 50%  на произведувачот на фонограм 50% 
на изведувачите на таа изведба. 

Поединечниот надомест за изведбите кои самите по 
себе се радиодифузни или се направени од снимка се 
дели само на уметниците музички изведувачи. 

 
Распределба на надоместот помеѓу уметниците  

музички изведувачи 
 

Член 18 
Надоместот за поединечна изведба кој им припаѓа 

на уметниците музички изведувачи се распределува 
помеѓу изведувачите кои учествувале во изведбата во 
делови соодветно на правилата утврдени со овој Пра-
вилник, а во зависност од категоријата на која припаѓа 
изведувачот.  

Постапката за распределба на надоместот помеѓу 
изведувачите се повторува за секоја изведба од листата 
на користени фонограми/изведби.  

Доколку врз основа на податоците со кои располага 
ММИ, содржани во пријавата на соодветниот фоно-
грам/изведба, не може несомнено да се утврди точниот 
вкупен број на изведувачи на конкретна изведба која се 
појавува на листа на користени фонограми/изведби, од-
носно идентитетот на сите изведувачи или нивната ка-
тегорија, Извршниот директор на ММИ го повикува 
подносителот на пријавата на тој фонограм или извед-
ба истата да ја уреди и да ги достави податоците кои 
недостасуваат. Доколку подносителот на пријавата не 
постапи согласно барањето во рок од 30 дена, УО од-
бор донесува Одлука со кое усвојува претпоставки за 
бројот, идентитетот и категоријата на изведувачи  на 
соодветната изведба. При утврдување на претпоставки-
те УО користи релевантни податоци податоци со кои 
располага Организацијата и истите ги применува на ед-
наков начин спрема сите изведувачи.  

Доколку УО не може да усвои претпоставки за бро-
јот и/или идентитетот и/или категоријата на изведува-
чите на одредена изведба која е пријавена во ММИ, на-
доместот ќе се распредели на познатите изведувачи на 
тој фонограм. Доколку такви нема,со тој дел на надо-
местот ќе се постапи во согласност со член 7 на овој 
Правилник. 

 
Повикување на непознатите носители на права  
од листата на користени фонограми/изведби 

 
Член 19 

Доколку на листата на користење на фонограми/из-
ведби се појават изведби чии произведувачи на фоно-
грам и/или изведувачи се непознати, ММИ ќе спроведе 
разумни мерки за идентифукување на носителите на 
правата од таа изведба, и тоа: 

1. Ќе објави листа на изведби со непознат носители 
на правата на својата веб страна со повик за пријавува-
ње на фонограмот/изведбата, 

2. Ќе испрати писма до носителите на правата за 
кои има доволно податоци според кои може да ги иден-
тификува, 

3. Ќе испрати писма до странските сродни органи-
зации за колективно управување на правата на произ-
ведувачите на фонограми и уметниците музички изве-
дувачи со кои има склучено билатерален договор. 

Доколку ни по истекот на рокот од 30 дена од денот 
на објавувањето на јавниот повик од точка 1 на прет-
ходниот став на овој член и испраќањето на писмата од 
точките 2 и 3 на претходниот став на овој член, соод-
ветните фонограми/изведби не бидат пријавени на на-
чин и во постапка утврдена со овој Правилник, ММИ 
ќе постапи со соодветните надоместоци согласно 
одредбите од чл. 6 од овој Правилник. 

Во случај кога на ММИ ќе и недоставуваат подато-
ци за да се изврши дознака на надоместокот на поеди-
нечните носители на правата истата ќе објави список 
на тие носители на правата на својата веб страна и ќе 
ги повика истите да ги достават податоците на образе-
цот утврден во член 7 став 8 на овој Правилник. Докол-
ку податоците не бидат пријавени во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на јавниот повик, ММИ истите 
ќе ги прокнижи на соодветниот носител на правото, и 
истите ќе ги исплати тогаш кога ќе има доволно пода-
тоци. Доколку податоците не бидат доставени и по 
истекот на 5 години од денот на исплата за соодветната 
пресметковна година, ММИ ќе постапи со нив во сог-
ласност со член 6 став 2 од овој Правилник.   

 
Поединечна пресметка 

 
Член 20 

Поединечната пресметка се изготвува за секој носи-
тел на правото (произведувач на фонограм и уметник 
музички изведувач) посебно.  

Пресметката содржи податок за пресметковниот 
период, називот на користената изведба/изведби сог-
ласно листата на изведби за соодветниот фонд за рас-
пределба, вредност на фондот и вредност на секундата 
на соодветниот фонд, бројот на користени секунди на 
изведбата и износот на бруто  надоместотокот на носи-
телот на правото, висината на пресметаниот данок, ка-
ко и нето износот за исплата  на носителот на правото. 

Поединечната пресметка ја утврдува стручната 
служба на ММИ, и истата се заверува  со потпис на Из-
вршниот директор на стручната служба на ММИ и пе-
чат на ММИ. 

Секој носител на правото има право, во рок од 8 
(осум)дена од приемот на пресметката за висината на 
надоместот на кој има право за соодветниот пресметко-
вен период, да поднесе барање за исправка на поеди-
нечната пресметка направена од стручната служба на 
ММИ кое се поднесува до Управниот одбор на ММИ и 
истото мора да содржи образложени причини. 

По барањето за исправка на пресметката Управниот 
одбор на ММИ е должен да одлучи во рок од 30 (трие-
сет) дена од приемот на истото, за што мора да го изве-
сти носителот на правото во писмена форма. Доколку 
барањето за исправка биде усвоено, стручната служба 
на ММИ издава нова корегирана пресметка, а доколку 
барањето за исправка е одбиено, пресметката се смета 
за конечна.  

Доколку носителот на правото оцени дека по бара-
њето за корекција не е одлучено правилно, истиот има 
право да покрене постапка за утврдување на висината 
на надоместот пред надлежен редовен суд. 

 
Исплата на надоместоци 

 
Член 21 

Исплатата на надоместоците по правило се врши 
еднаш годишно, најдоцна до 30 јуни во тековната годи-
на за последната пресметовна година, по правило по 
истекот на 45 дена од денот на испраќањето на поеди-
нечните пресметки на носителите на правата.   
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Исплата на надоместоците наплатени од концерти и 
други интерпретаторски приредби се врши во рок од 30 
дена од денот на наплатата на надоместокот за соод-
ветниот концерт, односно друга интерпретаторска при-
редба,  доколку е добиена плеј листа. Во спротивно 
ММИ ќе ги смета овие средства како средства од неди-
финирано користење. 

Исплатата на надоместоците наплатени од странс-
тво се врши во рок од 30 дена од денот на наплатата на 
истите.  

 
Постапување во случај на спор помеѓу носители  

на правата 
 

Член 22 
Во случај на евентуален спор кога два или повеќе 

носители на права пријавиле еден исти фонограм или 
изведба, средствата за распределба по основ на тој фо-
нограм нема да бидат исплатени, и истите ќе се чуваат 
на посебна потсметка на ММИ до решавање на спорот. 

Спорот ќе се смета за решен доколку било кој од но-
сителите на правата достави на увид на ММИ  правосил-
на пресуда донесена  од страна на надлежен суд или Ар-
битража или Спогодба потпишана од двете страни, Спо-
рот ќе се смета за решен и доколку еден од носителите 
на правата ја повлече пријавата, при што ММИ ќе може 
јасно да го определи носителот на правото. 

Доколку страните кои се во спор, не поднесат доказ 
дека е поднесена тужба во рок од 30 дена од денот кога 
е извршена исплатата за соодветниот пресметковен 
период, овие средства ќе имаат третман согласно член 
6 на овој Правилник. 

 
Преодни и завршни одредби 

 
Член 23 

Обраците предвидени во членот 7 на овој Правиник 
ќе бидат објавени на веб страната на ММИ најдоцна до 
31.12.1012 година. 

 
Член 24 

Овој Правилник влегува во сила со денот на него-
вото објавување во „Сл. весник на РМ“. 

 
 Претседател 

10 ноември 2012 година на Собрание на ММИ, 
Скопје Оливера Кондратенко, с.р. 

__________ 
3432. 

Врз основа на членот 18 став 1 точка 1.3  од Статутот 
на Организацијата за колективно управување на правата 
на произведувачите на фонограми и уметниците музич-
ки изведувачи „ММИ” Скопје (во понатамошниот текст: 
ММИ/Организацијата), а во согласност со член 139 став 
1 точка 3  од Законот  за авторското право и сродните 
права  („Службен весник на РМ бр. 115/2010, 51/2011),  
Собранието  на ММИ на својата седница одржана на ден  
10.11.2012г. го  донесе  следниот 

 
 

П Р А  В И Л Н И К 
ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ  

НА ФОНОГРАМИ И ИЗВЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој Правилник се уредуваат правилата и осно-

вите за утврдување на  висината на надоместоците за 
јавно соопштување (јавно пренесување, радиодифузно 
емитување, радиодифузно реемитување и кабелско ре-
емитување) фонограми со изведби издадени за комер-
цијална цел и изведби што самите по себе се радиоди-
фузни или се направени од снимка (во понатамошниот 

текст: изведби), како и надоместокот од изнајмување 
на фонограми и видеограми (во натамошниот текст: 
користење) за кои ММИ има дозвола за колективно 
управување на правата на произведувачите на фоногра-
ми и уметниците музички изведувачи согласно Реше-
ние за давање дозвола за колективно управување бр.54-
5231/2 од 10.5.2012 година на Министерот за култура 
објавено во „Службен весник на РМ“ бр. 60 од 16 мај 
2012 година. 

Висината на надоместоците за користење се утвр-
дува со Тарифа за висината на надоместок за користе-
ње на фонограми со изведби издадени за комерцијални 
цели и изведби што самите по себе се радиодифузни 
или се направени од снимка, како и надоместокот од 
изнајмување на фонограми и видеограми (во поната-
мошниот текст: Тарифа) која е составен дел на овој 
Правилник. 

Корисникот е должен да плаќа надоместок во соглас-
ност со Тарифата доколку ММИ нема склучено Општ 
договор со здружение на посебната категорија корисни-
ци на која тој припаѓа, односно со комората на корисни-
ци што го претставува мнозинството корисници на таа 
категорија или поединечен договор со корисникот. 

Надоместоците од став 1 на овој член ММИ ги нап-
латува во свое име, а за сметка на сите  произведувачи 
на фонограми и уметниците музички изведувачи, неза-
висно дали истите се членови на Организацијата. 

ММИ под исти услови колективно ги управува пра-
вата за кои има дозвола за колективно управување на те-
риторијата на РМ на домашните произведувачи на фоно-
грами и уметници музички изведувачи, како и на стран-
ските носители на права, во согласност ЗАПСП, Стату-
тот на ММИ и мегународните конвенции и други реле-
вантни договори склучени меѓу Р.Македонија и други 
земји , како и врз основа на реципрочни договори склу-
чени помеѓу ММИ и други соодветни странски органи-
зации (во понатамошниот текст :носители на права). 

ММИ нема да наплатува надоместок за користење 
на фонограми за хуманитарните приредби и манифе-
стации, доколку организаторот достави известување за 
одржување на приредбата, односно манифестацијата, 
најмалку 3 дена пред одржувањето, и приложи докази 
пред ММИ дека прибраните средства се наменети и уп-
латени на сметката на правното или физичкото лице за 
кое хуманитарната приредба е наменета, во рок од 15 
дена по одржувањето на манифестацијата. 

 
Член 2 

Надоместоците утврдени во член 1 став 1 од овој 
Правилник се плаќаат и во случај кога фонограмот кој 
е издаден за комерцијални цели и/или изведбите што 
самите по себе се радиодифузни или се направени од 
снимка, јавно се соопштува (јавно се пренесува, радио-
дифузно се емитува, радиодифузно се реемитува или 
кабелски се реемитува) или на друг начин биде ставен 
на располагање на јавноста и без дозвола на произведу-
вачот на фонограм или изведувачот. 

Надоместокот не се плаќа за користење на фонограми: 
1) во настава или при образовни и научни истражу-

вања до степен оправдан со некомерцијалната цел што 
треба да се постигне, ако нема никаков вид на наплата, 

2) на училишни свечености - ако влезот е бесплатен 
3) при известување за тековни настани со кратки 

делови од изведби, 
4) за потребите на лица со посебни потреби на на-

чин кој непосредно е поврзан со посебната потреба, до 
степен што таа го бара и без комерцијална цел, 

5) за време на верски обреди или други службени 
одбележувања организирани од органите на државната 
власт и единиците на локалната самоуправа, во рамки-
те на официјалниот протоколарен дел, одржани во се-
диштето или службените простории на организаторот, 
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6) за умножување на носач на тон и слика, јавно со-
општување на изведбата од тој носач, како и јавно со-
општување на изведбата што се емитува во продавни-
ци, на саеми и други места каде што се демонстрираат 
и продаваат фонограми и/или апарати за снимање, ум-
ножување и пренесување на тон и слика,во мера што е 
неопходна за демонстрирање на фонограмите и работа-
та на апаратите. Снимките создадени по оваа основа 
веднаш треба да се избришат. 

 
Член 3 

За фонограм, согласно Законот за авторското право 
и сродните права (во понатамошниот текст: ЗАПСП) и 
овој Правилник, се смета снимка на звуци од  изведба, 
или други звуци или звучни појави, освен на снимка 
вградена во аудиовизуелно дело.  

Како фонограм издаден за комерцијална цел се сме-
та  фонограм ставен на располагање на јавноста. 

Снимка, во смисла на ЗАПСП и овој Правилник  е 
отелотворување (запис на носач на тон) на звуци или 
звучни појави, од што тие може да бидат восприемани, 
умножени или соопштени со помош на технички 
средства за механичка и дигитална репродукција како: 
грамофон, ЦД, музички автомат, магнетофон, касето-
фон, радиоапарат, телевизор, виедоапарат или било кое 
постоечко или идно средство за репродукција на звук 
и/или слика). 

 
Член 4 

Изведба во живо со музичка придружба (делумно 
или во целост) од фонограми (плејбек), или која било 
друг вид на придружба со фонограми се смета за кори-
стење на фонограми. 

 
Член 5 

Надоместокот за користење на фонограми во одре-
дени тарифни категории се утврдува во бодови, а вред-
носта на бодот се искажува во денари. 

Вредноста на бодот се утврдува со Тарифата. 
Вредноста на бодот се усогласува еднаш годишно 

со одлука на Управниот одбор во согласност со зголе-
мувањето  на индексот на трошоците на мало објавен 
од Заводот за статистика. 

Одлуката на Управниот одбор за усогласување на 
вредноста на бодот се објавува на веб страната на ММИ 
и влегува во сила со денот на објавувањето, а се приме-
нува за годината во која е извршено усогласувањето. 

 
Член 6 

Надоместоците за користење се определуваат по 
следните основи: 

1) кога користењето на фонограмите е нужно за вр-
шење на дејноста на корисникот на начин што дејноста 
на корисникот зависи од користењето на фонограми, 
како во случај на, концертните, интерпретаторските, 
танчерските и други користења, висината на надоме-
стот е утврдена во процент од приходот што го оства-
рува корисникот со користењето на фонограмот. 

2) кога користењето на фонограмите е нужно за вр-
шење на дејноста на корисникот,односно зависи од 
нивно користење, а не е можно одделно утврдување на 
посебниот приход остварен од користењето (радиоди-
фузното емитување), надоместокот за користење се 
определува во процент од приходот кој ги опфаќа 
средствата од радиодифузната такса и/или претплата, 
рекламите, спонзорствата, дотациите и приходите од 
промет на програми. Како приход нема да се сметаат 
средствата приходувани по основ на данок на додадена 
вредност, средствата од кредити и камати на кредити; 

3) кога со користењето на фонограми не се оствару-
ва приход (приредби, манифестации и слично) висина-
та на надоместот се определува во процент од вкупни-
те трошоци направени за одржување на манифестаци-
јата во која се користени фонограмите.  

4) кога користењето на фонограмите не е нужно за 
вршењето на дејноста на корисникот, меѓутоа придоне-
сува кон зголемување на пријатноста на крајните ко-
рисници на нивните услуги, како во случај на: сместу-
вачки капацитети, хотели, изложбени простори, уго-
стителски објекти, превозни средства и другите слични 
објекти и дејности, висината на надоместокот е опреде-
лена во паушален износ и тоа како за постојните, така 
и за повремените користења. 

При определувањето на надоместоците во случае-
вите под точка 1, 2 и 3 на претходниот став на овој 
член се определува и најнискиот номинален (апсоулу-
тен ) износ на надоместокот, кој се применува доколку 
висината на надоместокот утврдена по принципот  од 
точките 1,2 и 3 на овој член е пониска од минимално 
утврдениот номинален (апсолутен) износ. 

 
Член 7 

При определеувањето на висината на надоместоци-
те се земаат во предвид: 

1) видот на правата што се користат и обемот на 
нивното користење, 

2) бројноста на потенцијалните корисници, 
3) категоријата и големината на просторот, 
4) времетраењето и бројот на користењата, 
5) разликата на цените на работењето на корисни-

кот поради користењето на фонограмите, 
6) структурата и природата на програмата (форма-

тот на радиодифузниот сервис) согласно со  издадена-
та дозвола за вршење на радиодифузната дејност (кај 
радиодифузното емитување), 

7) религиозните, културните, општествените и со-
цијалните интереси на корисниците и 

8) интересите на младите и лицата со посебни по-
треби. 

 
Член 8 

Корисникот треба користењето на фонограми и из-
ведби да го пријави на ММИ, најдоцна 15 (петнаесет) 
дена пред одржувањето на манифестацијата на која ќе 
се употребуваат фонограми, а  корисниците кои започ-
нуваат да обавуваат дејност во која се користат фоно-
грами и изведби, најдоцна 3 (три) дена пред почетокот 
на вршењето на дејноста.  

Корисникот е должен на ММИ да и доставува во 
рок од 15 (петнаесет) дена по истекот на периодот за 
кој се плаќа надоместокот, односно по истекот на 15 
(петнаесет) дена од денот на завршувањето на манифе-
стацијата на која се користеле фонограми, вистинити и 
точни податоци кои служат како основа за утврдување 
на надоместокот. 

ММИ има право да наплатува надомест и тогаш ко-
га корисникот нема  да го пријави користењето   сог-
ласно став 1 на овој член, како и ако кроисникот не до-
стави соодветни податоци или истите ги достави нена-
времено или достави неточни податоци од ставот 2 на 
овој член. 

Во случај кога податоците за утврдување на виси-
ната на надоместот од ставот 2 на овој член кои ги до-
ставува корисникот не се доволни за одредување на ос-
новицата или пак ММИ оцени дека не се веродостојни, 
може од корисникот да побара, во одреден рок да ги 
дополни податоците или да достави дополнителни до-
кази за податоците врз основа на кои ќе се утврди ос-
новицата, односно висината на надоместокот. 



13 ноември  2012  Бр. 142 - Стр. 39 
 
 

Ако корисникот во оставениот рок не ги дополни 
податоците или не достави дополнителни веродостојни 
докази, ММИ може да се обиде сама да ги пронајде по-
датоците врз основа на кои може да се утврди висината 
на надоместокот согласно со тарифата. Во случај да не 
можат да се најдат таквите податоци или податоците 
кои ги доставил корисникот се нереални или отстапу-
ваат од податоците карактеристични за користењата на 
фонограмите на таа категорија корисници, ММИ може 
по сопствена оценка да ја утврди висината на надоме-
стокот, така што ќе ги употреби просечните податоци 
за конкретната категорија на корисници. 

Корисникот е должен да овозможи на ММИ увид 
во документацијата која служи како основа за утврду-
вање на висината на надоместоците. 

 
Член 9 

Корисниците  од категоријата на радиодифузни  ор-
ганизации  се должни еднаш месечно да и доставуваат 
на  ММИ  прегледи на емитуваните фонограми/однос-
но изведби  (плеј листи),  во  формат и содржина опре-
делени од страна на ММИ, во рок од 15 дена по исте-
кот на календарскиот месец во кој се емитувани фоно-
грамите/односно изведбите. 

Корисниците од категоријата на организатори на 
концерти и други интерпретаторски приредби се долж-
ни на ММИ да и достават прегледи на користените фо-
нограми/односно изведбите  (плеј листи) во рок од 15 
дена по денот на завршувањето на концертот, односно  
манифестацијата. 

 
Член 10 

На корисник кој навремено и во целост доста-
вил/доставувал податоци неопходни за утврдување на 
висината на надоместокот и го платил навремено и во 
целост надоместокот за измината година, има право на 
попуст во висина до 4% од вредноста на износот кој би 
требало да го плати согласно склучениот договор или 
важечката тарифа во наредната година. 

Корисник од категоријата на радиодифузери кој ќе 
доставува на ММИ навремено (еднаш месечно) евиден-
ции за користење на изведби (плеј листи) има право на 
попуст од 3% како и дополнителен попуст од 3% до-
колку евиденциите ги доставува во формат определен 
од страна на ММИ. 

Во случај кога корисникот ќе престане да ја испол-
нува обврската за која му е одобрен попустот во пери-
од кој следи по одобрувањето, ММИ има право да го 
укине одобрениот попуст, при што ќе го извести корис-
никот и ќе му испостави фактура за разликата за соод-
ветниот период.   

Член 11 
Доколку на една приредба или кај еден корисник се 

користат повеќе апарати за изведба на механичка музи-
ка, надоместокот се плаќа за секој апарат посебно. 

Корисникот плаќа надоместок без оглед на тоа кој е 
сопственик на апаратот или инструментот. 

 
Член 12 

Доколку не е одредено поинаку со Општ или посе-
бен договор, за користење на фонограми преку теле-
фон се плаќа надоместок според соодветниот тарифен 
број, во зависност од регистрираните импулси. 

 
Член 13 

Овој Правилник влегува во сила во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на РМ“. 

 
 Претседател 

10 ноември 2012 година на Собрание на ММИ, 
Скопје Оливера Кондратенко, с.р. 

3433. 
Т А Р И Ф А 

ЗА НАДОМЕСТОЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕ   
ФОНОГРАМИ И ИЗВЕДБИ 

 
НАДОМЕСТ ЗА РАДИОДИФУЗНО ЕМИТУВАЊЕ, И 

КАБЕЛСКО РЕЕМИТУВАЊЕ  
I. ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ  

Тарифен бр. 1  
Доколку со договор не е поинаку утврдено, за кори-

стење на фонограми и изведби од страна на ЈП Македон-
ска радиотелевизија надоместокот се плаќа месечно и тоа:  

4 % од приходот 
дефиниран во член 6 став 1 точка 2 од Правилникот 

(во понатамошниот текст: Приходот), но не помалку  
од  140.000  бодови годишно. 

 
II. ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА  
Емитување и пренос на радио програмски сервис  

Тарифен број 2  
1. При утврдување на висината на надоместоците се 

зема во предвид и структурата и природата на програмата 
(форматот на радиодифузниот сервис),  согласно со изда-
дената дозвола за вршење радиодифузна дејност и тоа : 

а) говорни и говорно-музички радија од општ фор-
мат во зависност од медиумската функција која ја ос-
тваруваат можат да бидат : 

 -претежно образовен општ формат 
- претежно информативен општ формат и 
- претежно забавен општ формат. 
б) говорни и говорно-музички радија од специјали-

зиран формат; 
в) музичко-говорни и музички радија од општ фор-

мат и 
г) музичко-говорни и музички радија од специјали-

зран формат .  
2. Подрачјето, односно сервисната зона на која се 

врши дејноста. 
3. Доколку со договор не е поинаку утврдено,  на-

доместокот се плаќа месечно и тоа:  
Радио програмски сервиси на локално ниво 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Најнискиот апсолутен износ на надоместокот изне-

сува 20 бодови годишно. 
Радио програмски сервиси на регионално ниво 
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Најнискиот апсолутен износ на надоместокот изне-
сува  140 бодови годишно. 

Радио програмски сервиси на државно ниво 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Најнискиот апсолутен износ на надоместокот изне-

сува  950 бодови годишно. 
 

Емитување и пренос на телевизиски програмски 
сервис  

Тарифен бр.3  
1. При утврдување на висината на надоместоците се 

зема во предвид и структурата и природата на програмата 
(форматот на радиодифузниот сервис), согласно со изда-
дената дозвола за вршење радиодифузна дејност и тоа: 

а) Телевизискиот  програмски сервис од општ фор-
мат во зависност од медиумската функција која ја ос-
тварува може да биде: 

- претежно образовен општ формат; 
- претежно информативен општ формат и 
- претежно забавен општ формат. 
б) Телевизиски програмски сервис од специјализи-

ран формат. 
2. Подрачјето односно сервисната зона на која се 

врши дејноста. 
Доколку со договор не е поинаку утврдено, надоме-

стокот се плаќа месечно и тоа:  
Телевизиски програмски сервиси на локално ниво 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Најнискиот апсолутен износ на надоместокот изне-

сува 40 бодови годишно. 
Телевизиски програмски сервиси на регионално ниво 

 
 
 
 
 
 
 
 
Најнискиот апсолутен износ на надоместокот изне-

сува 500 бодови годишно.  
Телевизиски програмски сервиси на државно ниво 

 
 
 
 
 
 
 

Најнискиот апсолутен износ на надоместокот изне-
сува  17000 бодови годишно. 

III. НЕПРОФИТНИ РАДИОДИФУЗНИ УСТАНОВИ 
 

Тарифен број 4 
 
Во согласност со чл.7 и 10 од Законот за радиоди-

фузна дејност, образовни, културни и други установи и 
здруженија можат да основаат непрофитна радиоди-
фузна установа со цел за да се задоволат потребите и 
инересите на специфични целни групи. 

Непрофитни радиодифузни установи, доколку со 
договор не е поинаку утврдено надоместокот го плаќа-
ат месечно, и тоа:             

-1,5 % од приходот, но не помалку од 20 бода го-
дишно. 

 
IV.САТЕЛИТСКО ЕМИТУВАЊЕ 
 

Тарифен број 5 
 
1. При утврдување на висината на надоместоците се 

зема во предвид и структурата и природата на програмата 
(форматот на радиодифузниот сервис),  согласно со изда-
дената дозвола за вршење радиодифузна дејност и тоа: 

а) Телевизискиот програмски сервис од општ фор-
мати во зависност од медиумската функција која ја ос-
тварува може да биде: 

- претежно образовен општ формат; 
- претежно информативен општ формат и 
- претежно забавен општ формат. 
б) Телевизиски програмски сервис од специјализи-

ран формат.  
 Подрачјето односно сервисната зона на која се вр-

ши дејноста. 
Доколку со договор не е поинаку утврдено, надоме-

стокот се плаќа месечно и тоа:  
 

Телевизиски програмски сервиси на државно ниво 
 
 
 
 
 
 
 
 
Најнискиот апсолутен износ на надоместокот изне-

сува 17.000 бодови годишно.  
V. ЕМИТУВАЊЕ ПРЕКУ САТЕЛИТ ПО ПАТ НА 

СРЕДСТВА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА СИГНАЛ (ДИ-
РЕКТ ТО ХОМЕ ТЕХНОЛОГИЈА) 

 
Тарифен број 6 

 
Доколку со договор не е поинаку утврдено, надоме-

стокот за користење на фонограми и изведби при еми-
тување на програми преку сателит по пат на средства 
за декодирање на сигнал (ДИРЕКТ ТО ХОМЕ техноло-
гија) плаќаат надоместок во висина од:  

- 0,02  бода  по декодер месечно. 
Операторот е должен да достави извештај за бројот 

на декодери  најдоцна до 15-ти во месецот за претход-
ниот месец.  

 
VI. КАБЕЛСКО РЕЕМИТУВАЊЕ РАДИО И ТЕ-

ЛЕВИЗИСКИ ПРОГРАМИ ВО КАБЕЛСКА МРЕЖА 
 

Тарифен број 7 
 

Надомест за кабелско реемитување за користење на 
фонограми и изведби на радио и телевизиски програми 
во кабелска мрежа/  
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- 0,02 бода, по претплатник месечно. 
Операторот на кабелска мрежа е должен да достави 

извештај за бројот на претплатници, до 15-ти во месе-
цот за претходниот месец   

 
НАДОМЕСТ ЗА ПОВРЕМЕНО ИЛИ ПОСТОЈАНО ЈАВНО 
СООПШТУВАЊЕ НА ФОНОГРАМИ И ИЗВЕДБИ 
 
1. При утврдување на висината на надоместоците за 

повремено или постојано соопштување на фонограми  
и изведби се зема капацитетот на објектот во кој се вр-
ши дејноста при што се користат фонограми и изведби, 
согласно површината во квадратни метри,како и време-
то во кое јавно се соопштуваат фонограмите и подрач-
јето во  кое се наоѓа  објектот во кој се врши дејноста. 

2. Доколку со договор не е поинаку определено на-
доместокот за повремено или постојано јавно соопшту-
вање фонограми и изведби и/или радиодифузно рееми-
тување се плаќа месечно, и тоа: 

 
VII. УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ  
 
A) Угостителски објекти  кои дејноста ја обаву-

ваат врз основа на лиценца   
Тарифен број 8 

– Ноќни барови  
– Кабареа  
– Диско клубови 
– Диско клубови  на отворен простор 
 
Град Скопје и туристички подрачја во сезона  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Б) Угостителски објекти  за исхрана и пијалоци    

 
Тарифен број 9 

– Ресторани 
– Гостилници 
– Ресторани со самопослужување 
– Киосци 
– Млечни ресторани 
– Ресторан бавчи 
– Летни бавчи 
– Кебапчилници 
– Пицерии 
– Бистроа 
– Пивници 
– Експрес Ресторани  
– Кафеани 
– Кафетерии 
– Кафе барови 
Град Скопје и туристички подрачја во сезона  
 
 
 
 
 
 
 
 

Останати подрачја и туристички подрачја надвор од 
сезона  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В) Локали и објекти во кои не се служи алкохол  
 

Тарифен број 10  
– Бурекџилници 
– Слаткарници 
– Интернет кафеа / играчници 
– Кантини 
– Детски игротеки во кои се служи храна и/или пи-

јалок 
 
Град Скопје и туристички подрачја во сезона  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Останати подрачја и туристички подрачја надвор од 

сезона  
 
 
 
 
 
 
 
 
Г) Локали и објекти во кои понудата не се консуми-

ра на лице место  
Тарифен број 11 

 
– Скара на кило 
– Сендвичари 
– Семкарници (леблебиџилници) 
 
Град Скопје и туристички подрачја во сезона  
 
 
 
 
 
Останати подрачја и туристички подрачја надвор од 

сезона  
 
  
 
 

Тарифен број 12  
Д) Угостителски објекти за сместување  
Ако со посебен договор не е поинаку утврдено: 
- за користење на фонограми  и изведби  во собите на 

угостителски објекти за сместување како хотели, моте-
ли,пансиони, хотелски населби,туристички апартма-
ни,апартмански населби, туристички резиденции,  бунга-
лови и депанданси  преку интерна телевизија од затворен 
тип или било кај друга телевизија или кабелска мрежа, 
или преку радиоприемник, месечниот надомест изнесува 
3 бодови по приемник или интернет приклучок. 
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- За користење на фонограми и изведби во заеднич-
ките простории на угостителските објекти за сместува-
ње (предворје, рецепции, конференциски цали, лифто-
ви, ходници, тоалети, базени, спа центри и слично) ме-
сечниот надомест се наплаќа во зависност од категори-
јата на објектот и тоа 

- Угостителски објекти за сместување   од петта  и 
четврта  категорија (една и две звездички) - 15 бодови 

- Угостителски објекти за сместување  од трета ка-
тегорија (три звездички) - 30 бодови 

- Угостителски објекти за сместување од втора ка-
тегорија (четири звездички) - 60 бодови 

- Угостителски објекти за сместување од прва кате-
горија (пет звездички) - 120 бодови 

За користење на фонограми и изведби во компле-
ментарни сместувачки објекти, во кои спаѓаат: ноќева-
лишта, гостилници, кампови, приватни сместувачки ка-
пацитети (соби, апартмани, станови, куќи), одморали-
шта (за деца, младинци, работници, лица со попрече-
ност и слично), други комплементарни објекти (фери-
јални домови, планинарски домови и куќи, објекти за 
привремено сместување и слично) месечниот надоме-
сток изнесува 3.5 бодови за капацитет до 10 лица и 2 
бода за секои наредни 10 лица. 
 
VIII. ТРГОВСКИ И ДРУГИ РАБОТНИ ПРОСТОРИИ  

 
Тарифен број 13 

 
1.За користење на фонограми и изведби во трговски 

центар, супермаркет, стоковна куќа, продавница, по-
стојан изложбен трговски простор, деловна просторија, 
берберски или фризерски салон, козметички салон, са-
лон за убавина, занаетчиски дуќани, здравствена уста-
нова,агенција,банка, бензинска пумпа,  производствен 
погон или слично, месечниот надомест во зависност од 
големината на просторот изнесува:  

 
 
 
 
 
 
2. Доколку фонограмите и изведбите се употребува-

ат и на отворен јавен простор месечниот надомест од 
претходната табела се зголемува за 30 бодови. 

3. За користење на фонограми и изведби на сезон-
ски или повремени саеми дневниот надомест изнесува 
10 бодови и  по 2 бодови на ден за користење на фоно-
грами на секој одделен изложбен простор (штанд). 

4. За користење на фонограми и изведби во пропа-
гандни цели со помош на возило со разглас дневниот 
надоместок изнесува 6 бодови 

 
IX. ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА  

Тарифен број 14 
 
1. Ако со посебен договор не е поинаку утврдено: 
- за користење на фонограми и изведби во средства 

кои вршат јавен превоз автобуси, возови, бродови,  месеч-
ниот надомест изнесува 3 бодови по превозно средство. 

- Ако со посебен договор не е поинаку утврдено:за 
користење на фонограми и изведби во излетнички 
автобуси на туристички агенции, месечниот надомест 
изнесува 15 бодови по превозно средство. 

- Ако со посебен договор не е поинаку утврдено:за 
користење на фонограми и изведби во авиони, месеч-
ниот надомест изнесува 1,5 бодови по лет. 

2. За користење на фонограми и изведби на автобу-
ска, железничка станица, пристанишата, аеродроми,  
месечниот надомест изнесува 130 бодови. 

3. За користење на фонограми и изведби во такси во-
зила, обврзник е такси здружението, а месечниот надо-
мест по регистрирано такси возило изнесува 0.3 бодови. 

X. КИНО САЛИ   
 

Тарифен број 15  
Ако со посебен договор не е поинаку утврдено за 

користење на фонограми во кино салите пред почето-
кот, за време на пауза или по завршување на филмот, 
надоместокот изнесува 3 бода по проекција.  

 
XI. TЕАТРИ 
 

Тарифен број 16  
Надоместокот за користење на ненарачани фоно-

грами кои се користат во драмски сценски дела пропр-
тано, за илустрација или се вклучени во драмското де-
ло и за нарачани фонограми за кои изведувачите не го 
пренеле правото за користење на нарачателот изнесува  
25 бода за секоја поединечна претстава.  

1. За користење на фонограми во театри пред поче-
токот, во пауза или по завршување на претставата, на-
доместокот изнесува 3 бода по претстава. 

2. Надоместокот за овој тарифен број ќе се плаќа 
месечно. 

 
XII. МУЗЕИ, ГАЛЕРИИ, ИЗЛОЖБИ  
 

Тарифен број 17  
За користење на фонограми и изведби во музеи, гале-

рии, на изложби и слично со помош на разглас, екран, или 
слично месечниот надоместок изнесува 5 бодови. 

 
XIII. СПОРТСКИ ПРОСТОРИ  
 

Тарифен број 18  
Ако со посебен договор не е поинаку утврдено за 

користење на фонограми и изведби на спортски про-
стори како:  спортски сали, базени, лизгалишта, тени-
ски игралишта, скијачки центри и слично кои  користат 
фонограми, месечниот надоместок се одредува според 
капацитетот на истите, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIV. СТАДИОНИ  

Тарифен број 19  
Ако со посебен договор не  е поинаку утврдено за 

користење на фонограми и изведби пред ,за време на 
пауза и по завршувањето на спортскиот настани, надо-
месток за секој настан изнесува 500 бода и истиот се 
плаќа во рок од 8 дена по зваршување на истиот.  

 
XV. ЗАБАВНИ ПАРКОВИ И ЗООЛОШКИ ГРАДИНИ 
 

Тарифен број 20  
За користење на фонограми и изведби во забавен парк и 

зоолошка градина каде што се  користи музика по механич-
ки пат месечниот надоместок изнесува 30 бодови. 

 
XVI. АКВА ПАРКОВИ И ЕКСКЛУЗИВНИ ЗА-

БАВНИ ПАРКОВИ 
 

Тарифен број 21  
Ако со посебен договор не е поинаку утврдено за 

користење на фонограми и изведби во Аква паркови и 
Ексклузивни забавни паркови, месечниот надоместок 
изнесува 1000 бода месечно. 
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XVII. УЧИЛИШТА ЗА ТАНЦУВАЊЕ 
 

Тарифен број 22 
 
За користење на фонограми и изведби во училиштата 

за танцување месечниот надоместок изнесува 10 бодови. 
 
XVIII. САЛОНИ ЗА ИГРА  
 

Тарифен број 23 
 
За користење на фонограми и изведби во салони за за-

бава и/или игри, билијард клубови, флиперници, автома-
ти, куглани, обложувалници и слично, кои користат музи-
ка по механички пат, доколку не пружаат угостителски 
услуги, месечниот надоместок изнесува 5 бодови. 

 
XIX. КАЗИНА И ОБЛОЖУВАЛНИЦИ 
 

Тарифен број 24 
 
За користење на фонограми и изведби во обложу-

валници,казина  и слично,, месечниот надоместок изне-
сува 100 бодови. 

 
XX. АЕРОБИК И ФИТНЕС КЛУБОВИ 
 

Тарифен број 25 
 
Ако со посебен договор не е поинаку утврдено,за 

користење на фонограми и изведби во центри за аеро-
бик и сл. активности и фитнес клубови    месечниот на-
доместок изнесува 100 бодови. 

 
XXI. МУЗИЧКИ АВТОМАТИ И КАРАОКЕ 
 

Тарифен број 26 
 
Ако со посебен договор не е поинаку утврдено за 

користење на фонограми преку музички автомати и ка-
раоке месечниот надоместок изнесува 50 бодови. 

 
XXII. ВОЈНИЧКИ УСТАНОВИ 
 

Тарифен број 27 
 
Ако со посебен договор не е поинаку договороено, 

за користење на фонограми и изведби во војнички 
установи надоместокот изнесува 20 бода месечно.   

 
XXIII. ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ 
 

Тарифен број 28 
 
Ако со посебен договор не е поинаку утврдено за  

користење на фонограми во верски објекти,  надоме-
стокот изнесува 10 бода месечно. 

 
XXIV. ГРОБИШТА И КРЕМАТОРИУМИ 
 

Тарифен број 29 
 
За користење на фонограми во капели  на гробишта 

и крематориуми надоместокот се плаќа месечно  и из-
несува 10 бода по капела. 

 
XXV. ЈАВНИ  ПАРКИНЗИ  И  ГАРАЖИ 
 

Тарифен број 30 
 
За користење на фонограми на јавни паркинзи и га-

ражи се плаќа месечен паушален износ во вредност од  
16 бода зголемен за   0,1  бод за секое паркинг место. 

XXVI. ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ 
 

Тарифен број 31 
 
Ако со посебен договор не е поинаку утврдено за ко-

ристење на фонограми преку телефон месечниот надоме-
сток изнесува 10 бода по влезна операторска линија. 

Доколку не постои посебен договор, а корисникот не 
и достави на ММИ потполни и вистинити податоци за ос-
тварениот приход, надоместокот ќе се пресмета во дупли-
ран износ од последниот месец за кои постојат податоци. 

Доколку се работи за нов корисник, а тој не достави 
податоци за остварениот приход, надоместокот ќе се 
пресмета во дуплиран износ од познати податоци на 
други корисници. 

 
XXVII. ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ 
 

Симул кастинг 
 

Тарифен број 32 
 
Ако со посебен договор не е поинаку утврдено, за ко-

ристење на фонограми и изведби преку истовремено ра-
диодифузно  емитување на радио или телевизиска програ-
ма по пат на сателит и/или веб стриминг,наречено симул 
кастинг,  надоместок на годишно ниво се утврдува во из-
нос од  20% од висината на надоместокот кој што соод-
ветниот радиодифузер го плаќа согласно Тарифните брое-
ви 1, 2 и 3, пропорционално  на времето на емитување на 
програмата по пат на сатели и/или веб стриминг. 

Доколку не постои посебен договор, а корисникот не и 
достави на ММИ потполни и вистинити податоци за време-
то на емитување на програмата по пат на сателит и/или веб 
стриминг, надоместокот ќе се пресмета во дуплиран износ 
од последниот месец за коj постојат податоци. 

Доколку се работи за нов корисник, а тој не достави 
податоци за времето на емитување на програмата пре-
ку сателит и/или веб стриминг, надоместокот ќе се 
пресмета како да е програмата емитувана континуира-
но во текот на 24 часа, во текот на целата година. 

 
XXVIII. ВЕБ КАСТИНГ 
 

Тарифен број 33 
 
Ако со посебен договор не е поинаку утврдено за 

користење на фонограми и изведби  преку веб кастинг 
месечниот надоместок изнесува 0,001 бод по бројот на 
логирани корисници, но не помалку од 42 бода. 

Доколку не постои посебен договор, а корисникот 
не и достави на ММИ потполни и вистинити податоци 
за бројот на логирани корисници во текот на еден ме-
сец, надоместокот ќе се пресмета во дупли износ од 
последниот месец за кои постојат податоци. 

Доколку се работи за нов корисник, а тој не достави 
соодветни податоци надоместокот ќе се пресмета во 
дупли износ од познати податоци на други соодветни 
корисници. 

 
XXIX. РИНГ ТОНОВИ 
 

Тарифен број 34 
 
Ако со посебен договор не е поинаку утврдено за 

користење на фонограми преку ринг тонови месечниот 
надоместок изнесува 4% од  приходот оставарен од тие 
услуги  према бројот на корисници, но не помалку од 
минималниот апсолутен износ кој изнесува 20 бода.  

Доколку не постои посебен договор, а корисникот не 
и достави на ММИ потполни и вистинити податоци за ос-
тварениот приход, надоместокот ќе се пресмета во дупли 
износ од последниот месец за кои постојат податоци. 

Доколку се работи за нов корисник, а тој не достави 
податоци за остварениот приход, надоместокот ќе се 
пресмета во дупли износ од познати податоци на други 
корисници. 
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НАДОМЕСТ ЗА  КОНЦЕРТИ И ДРУГИ  
МАНИФЕСТАЦИИ 

 
XXX. КОНЦЕРТИ И ДРУГИ ИНТЕРПРЕТАТОР-

СКИ ПРИРЕДБИ 
 

Тарифен број 35 
 
Надоместокот за  настапи со музичка придружба на 

фонограм (плејбек), како концерти, музички фестивали, 
музички свечености , музички натпревари и сл. каде што 
најмалку еден вокал е одпеан во живо (делумен пејбек), 
надоместокот изнесува 3,5% од остварениот  приход. 

Ако настапот е на целосен плејбек (сите изведувачи 
настапуваат на плејбек), надоместокот изнесува  4% од 
остварениот  приход. 

Минималниот надоместокот од став 1 на овој  тари-
фен број изнесува 70 бодови,а минималниот надомест 
од став 2 на овој тарифен број изнесува 85 бодови.  

Доколку од концертот/приредбата не се остварува 
приход, надоместокот ќе изнесува 4,0% од вкупните 
трошоци потребни за одржување на манифестацијата. 

 Доколку при одржување на концертот на кој не се ос-
тварува приход  е користен делумен плејбек (најмалку еден 
од вокалите е испеан во живо) надоместокот ќе изнесува 
3,5% од вкупните трошоци з аодржување на тој концерт.  

Минималниот надоместок за одржување на концер-
ти и други манифестации на кои не се остварува при-
ход изнесува 50 бода во случај на делумен плејбек и 70 
бода во случај на целосно користење на фонограми 
(целосен плејбек). 

Организаторот на концертот или друг вид интер-
претаторска приредба е должен истата да ја пријави на 
ММИ најмалку 15 дена пред одржувањето на истата, и 
да достави податоци за остварениот приход или напра-
вените трошоци, во рок од 15 (петнаесет) дена по одр-
жувањето на истиот. Доколку  корисникот не и достави 
на ММИ потполни и вистинити податоци за остварени-
от приход,или направените трошоци, надоместокот ќе 
се пресмета во десеткратен  износ од минималниот из-
нос утврден за плаќање согласно овој тарифен број. 

 
XXXI. ЗАБАВНИ ПРИРЕДБИ 
 

Тарифен број 36 
 
За  користење на фонограми: 
 
а) на забава, игранка, другарска вечер, прослава, 

банкет, матурска, бруцошка, дипломска, клупска вечер 
и сл. со наплата на влезница  или  друг облик на напла-
та  надоместот изнесува 4% од приходот, а најмалку 15 
бода, колку што изнесува надоместот и во случај кога 
приредбата е без  наплата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

б) на сезонски забавни приредби како што се бал, 
маскенбал, карневал, пречек на Нова година, 8 Март и 
слично со наплата на влезници или друг облик на нап-
лата, надоместот изнесува 4% од приходот, а најмалку 
20 бода, колку што изнесува надоместот и во случај ко-
га приредбата е без  наплата. 

 
XXXII. ДРУГИ ПРИРЕДБИ 

 
Тарифен број 37  

За  јавно соопштување на фонограми: 
а) на танцов натпревар, ревија  на мраз, кабаре, ба-

лет, свечена академија  и други манифестации  со напла-
та на влезници,  надоместот изнесува 4% од  приходот, а 
најмалку  40 бода колку што изнесува надоместот и во 
случај кога приредбата е без  наведената наплата; 

б) на модна ревија, избор на убавица,  демонстраци-
ја на производи или слични манифестации со наплата 
на влезници, надоместот изнесува 4% од  приходот, а 
најмалку 50 бода колку што изнесува надоместот и во 
случај кога приредбата е без наведената наплата; 

в) на циркуска, артистичка  или слична приредба со 
наплата на влезници, надоместот изнесува  3% од  прихо-
дот, а најмалку 50 бода колку што изнесува надоместот и 
во случај кога приредбата е без наведената наплата.  

г) на свадби, крштевки, сунет и слични приредби кои 
се одржуваат во простории во кои се врши угостителска 
дејност (ресторани, ноќни клубови и барови, диско клубо-
ви, домови на културата,саеми, музеи, шатор,дворови и 
сл. и надоместот  по приредба изнесува 20 бода.  

 
НАДОМЕСТ ЗА  ИЗНАЈМУВАЊЕ ФОНОГРАМИ  

И ВИДЕОГРАМИ  
XXXIII. ИЗНАЈМУВАЊЕ ФОНОГРАМИ И ВИДЕОГРАМИ  

Тарифен број 38  
Надоместокот за изнајмување на фонограми и виде-

ограми  изнесува  4% од вкупниот месечен приход ос-
тварен од  изнајмувањето, врз основа на приложен из-
вештај од корисникот најдоцна до 15-ти во месецот за 
претходниот месец, но не помалку од 20 бода месечно. 
 

XXXIV. ВРЕДНОСТ НА БОДОТ  
Вредноста на бодот изнесува 60, 00 денари.  
 
XXXV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА  
Оваа тарифа влегува во сила со денот на нејзиното 

објавување во „Службен весник на РМ“.   
 

 Претседател 
10 ноември 2012 година на Собрание на ММИ, 

Скопје Оливера Кондратенко, с.р. 
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