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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3374. 

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА  ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА И ШЕФ НА МИСИЈАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ПРИ ЕВРОПСКАТА УНИЈА 
 

I 
Г-дин Андреј Лепавцов се поставува на должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија и Шеф на Мисијата на Република Македо-
нија при Европската унија, со седиште во Брисел. 

  
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Указ број 102                                 Претседател 

4 ноември 2011 година           на Република Македонија, 
     Скопје                                д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
3375. 

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 
и член 1-а од Законот за помилување ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 20/93 и 12/2009), Пре-
тседателот на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 
 

I 
Потполно се ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица: 
1. НАЗИФ ИЛЈАЗ ВЕСЕЛОВСКИ, од Битола, 
2. АЛЕКСАНДАР ИЛИЈА ФАРМАК, од Охрид, 
3. БАШКИМ ЈЕТУШ СУЛЕЈМАНОВИЌ, од Скопје 
4. САИТ ИСМЕТ ШУКРИ, од Скопје, 
5. АБДУЛА САТКИ ИЗАИРИ, од с.Милетино. 
 

II 
Извршувањето на изречената казна затвор им се за-

мени со условна осуда за време од 1 година на осуде-
ните лица: 

1. ВАНЧО МОНЕ ДИМИТРОВ од с.Облешево, во 
траење од 5 месеци, 

2. РАКИП НАЗИФ ХУСЕИНИ од Тетово, во трае-
ње од 3 месеци, 

3. АЛЕКСАНДАР СТЕФАН ЈАНЕВ од Кавадарци, 
во траење од 2 месеци, 

4. МЛАДЕН ГОРГИ ЛАЗАРОВ од с.Драгобраште, 
во траење од 3 месеци. 

III 
Извршувањето на изречената казна затвор им се за-

мени со условна осуда за време од 2 години на осуде-
ните лица: 

1. ИБРАХИМ ФЕКРИ СУЛЕЈМАНИ од с.Речане, 
во траење од 7 месеци, 

2. ХИСА ФЕКРИ СУЛЕЈМАНИ од с.Речане, во тра-
ење од 7 месеци, 

3. ЗОРАН ЃОРЃИ ВЧКОВ од Скопје, во траење од 
8 месеци, 

4. НАИМ МАМЕР РЕЏЕПИ од Скопје, во траење 
од 6 месеци, 

5. ФАРУК ЏЕМАИЛ СУЛЕЈМАНИ од Куманово, 
во траење од 6 месеци. 

 
IV 

Извршувањето на изречената казна затвор им се за-
мени со условна осуда за време од 3 години на осуде-
ните лица: 

1. МЕМЕДАЛИ РЕЏЕП ИМЕРИ од с.Опае, во трае-
ње од 1 година, 

2. ЗЕЌИРИЈА РЕЏЕП ИМЕРИ од с.Опае, во траење 
од 1 година, 

3. ФЕТА РАШАТ РАМАНИ од Скопје, во траење 
од 10 месеци. 

 
V 

Делумно се ослободуваат од извршување на неиз-
држаниот дел од казната затвор осудените лица: 

1. ФАДИЛ САБРИ РАСИМОВ од Струмица, во 
траење од 1 година, 

2. СУВАТ СЕФЕДИН БАЈРАМ од Скопје, во трае-
ње од 1 година, 

3. БЛАГОЈА ЈОРДАН ДАВЧЕВ од Скопје, во трае-
ње од 1 година, 

4. ХЕВЗИ РЕЏЕП ЗЕНУНИ од Скопје, во траење од 
1 година, 

5. ИСМАИЉ СИНАН ЗИМЕРИ од с.Грушино, во 
траење од 6 месеци, 

6. ТОНИ НАЦЕ ЈОВАНЧЕВ од Скопје, во траење 
од 6 месеци, 

7. САШКО ПЕТРЕ ЌОСЕВ од с.Богданци, во трае-
ње од 1 година, 

8. МАРЈАН ЈОРДАН ГАВРОВСКИ од Скопје, во 
траење од 6 месеци, 

9. ФЉАМУР ХЕБИБ НЕЗИРАЈ од Тетово, во трае-
ње од 1 година, 

10. АЛЕКСАНДАР ТРАЈАН ПЕТРОВСКИ од 
Скопје, во траење од 1 година, 

11. БЕКИМ РЕЏЕП ШАБАНИ од Скопје, во траење 
од 5 месеци, 

12. САМОИЛ ЗВОНКО ИЛИОСКИ од Прилеп, во 
траење од 6 месеци, 

13. АМИР ИСА РЕЏЕПИ од с.Чифлик, во траење 
од 6 месеци. 

 
VI 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   Бр. 07-1968                      Претседател 

4 ноември 2011 година           на Република Македонија, 
     Скопје                 д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
3376. 

Врз основа на член 142, став 1 од Законот за енерге-
тика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
16/2011 министерот за економија донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКАТА НА 
ЕНЕРГИЈА И ДРУГИТЕ РЕСУРСИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ 

ШТО КОРИСТАТ ЕНЕРГИЈА (∗)  
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ  

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат:  
1) производите кои треба да бидат означени;  
2) начинот на означување на производите; 
3) начинот на определување на карактеристиките на 

производите; 
4) формата и содржината на ознаката и 
5) начинот на контрола на означувањето. 

                                                                 
(*) Со овој правилник се врши усогласување со: 
1. ДИРЕКТИВАТА 2010/30/ЕU на Европскиот парламент и на 
Советот од 19 мај 2010 година за означување по пат на етикетира-
ње и стандардни информации на производите, за потрошувачката 
на енергија и други ресурси за производите кои што влијаат врз 
потрошувачката на енергија (CELEX бр. 32010L0030); 
2. РЕГУЛАТИВАТА (ЕЗ) БР. 1060/2010 од 28 септември 2010 го-
дина која е прилог на  ДИРЕКТИВАТА 2010/30/ЕU на Европски-
от парламент и на Советот за означување на разладни производи 
за домаќинство со етикети за потрошувачката на енергија 
(CELEX бр. 32010R1060); 
3. РЕГУЛАТИВАТА (ЕЗ) БР. 1062/2010 од 28 септември 2010 го-
дина која е прилог на  ДИРЕКТИВАТА 2010/30/ЕU на Европски-
от парламент и на Советот за означување телевизори со етикети 
за потрошувачката на енергија   (CELEX бр. 32010R1062); 
4. РЕГУЛАТИВАТА (ЕЗ) БР. 1059/2010 од 28 септември 2010 го-
дина која е прилог на  ДИРЕКТИВАТА 2010/30/ЕU на Европски-
от парламент и на Советот за означување на машини за миење са-
дови за домаќинство со етикети за потрошувачката на енергија 
(CELEX бр. 32010R1059); 
5. РЕГУЛАТИВАТА (ЕЗ) БР. 1061/2010  од 28 септември 2010 го-
дина која е прилог на  ДИРЕКТИВАТА 2010/30/ЕU на Европски-
от парламент и на Советот за означување на машини за перење 
алишта за домаќинство со етикети за потрошувачката на енергија  
(CELEX бр. 32010R1061);  
6. ДИРЕКТИВАТА 94/2/EC на Европската комисија од 32 јануари 
1995 година која ја имплементира ДИРЕКТИВАТА на Комисија-
та 92/75/EEC за означување на енергетската ефикасност на фри-
жидери, замрзнувачи и нивни комбинации  (CELEX бр. 
31994L0002); 
7. ДИРЕКТИВАТА 2003/66/EC на Европската комисија од 3 јули 
2003 година која ја надополнува ДИРЕКТИВАТА 94/2/EC која ја 
имплементира ДИРЕКТИВАТА на Комисијата 92/75/EEC за оз-
начување на енергетската ефикасност на фрижидери, замрзнува-
чи и нивни комбинации (CELEX бр. 32003L0066); 
8. ДИРЕКТИВАТА 95/12/EC на Европската комисија од 23 мај 
1995 година која ја имплементира ДИРЕКТИВАТА на Комисија-
та 92/75/EEC година за означување на енергетската ефикасност 
на машини за перење алишта  (CELEX бр. 31995L0012); 
9. ДИРЕКТИВАТА 96/89/EC на Европската комисија од 17 де-
кември 1996 година која ја надополнува ДИРЕКТИВАТА 
95/12/EC која ја имплементира ДИРЕКТИВАТА на Комисијата 
92/75/EEC за означување на енергетската ефикасност на машини 
за перење алишта (CELEX бр. 31996L0089); 
10. ДИРЕКТИВАТА 95/13/EC на Европската комисија од 23 мај 
1995 година за означување на енергетската ефикасност на маши-
ните за сушење алишта со барабан (CELEX бр. 31995L0013); 
11. ДИРЕКТИВАТА 96/60/EC на Европската комисија од 19 сеп-
тември 1996 година за означување на енергетската ефикасност на 
комбинирани машини за перење и за сушење алишта (CELEX бр. 
31996L0060); 
12. ДИРЕКТИВАТА 2002/40/EC на Европската комисија од 8 
мај2002 година за означување на енергетската ефикасност на еле-
ктрични шпорети (CELEX бр. 32002L0040); 
13. ДИРЕКТИВАТА 97/17/EC на Европската комисија од 16 
април 1997 година за означување на енергетската ефикасност на 
машини за миење садови  (CELEX бр. 31997L0017);  
14. ДИРЕКТИВАТА 2002/31/EC на Европската комисија од 22 
март 2002 година за означување на енергетската ефикасност на 
клима уреди (CELEX бр. 32002L0031); и 
15. ДИРЕКТИВАТА 98/11/EC на Европската комисија од 27 јану-
ари 1998 година за означување на енергетската ефикасност на си-
јалици (CELEX бр. 31998L0011). 

Член 2 
Целта на овој правилник e да се воспостави рамка 

за хармонизација на мерките за информирање на крај-
ните корисници преку етикетирање и преку основните 
информации за потрошувачка на енергија и таму каде е 
соодветно за другите есенцијални ресурси при употре-
бата на производите, како и додатни информации кои 
се однесуваат на производите што користат енергија, 
со што им се овозможува на крајните корисници да из-
берат поефикасни производи. 
 

Член 3 
(1) Овој правилник се применува на производите 

што користат енергија, кои имаат значајно директно 
или индиректно влијание на потрошувачка на енергија 
и, таму каде е соодветно, на другите есенцијални ре-
сурси при употребата на производите.  

(2) Овој правилник нема да се применува на: 
1) производи кои се продаваат како користени про-

изводи; 
2) секое средство за транспорт на лица или стоки и  
3) плочката која содржи номинални податоци или 

други еквивалентни плочки кои се однесуваат на си-
гурноста на производите. 
 

Член 4 
Поимите кои се употребени во овој правилник го 

имаат следното значење: 
(1) „производ што користи енергија“е производ  кој 

има влијание на потрошувачката на енергија за време 
на користењето, кој е пуштен на пазарот и/или е ставен 
во употреба во Република Македонија, вклучувајќи ги 
деловите кои се планираат да бидат вградени во произ-
водите што користат енергија кои се опфатени со овој 
правилник кои се  пуштени на пазарот и/или се ставени 
во употреба како одделни делови за потрошувачите и 
чии еколошки перформанси можат да бидат одредени 
одделно; 

(2) „етикета“ е ознака која содржи информации за 
карактеристиките на производот, а која се однесува 
или овозможува да се определи потрошувачката  на 
електрична енергија и/или потрошувачката на другите 
есенцијални ресурси; 

(3) „информативен лист“ е стандардна табела со ин-
формации кои се однесуваат на производот; 

(4) „техничка документација“ е документ кој содр-
жи приказ на информации наведени во членот 8 став 
(2) од овој правилник, кои се однесуваат на соодветни-
от производ; 

(5) „дополнителни информации“ се други информа-
ции кои се однесуваат на перформансите и карактери-
стиките на производот, кои се корисни при одредува-
њето на неговата потрошувачка на енергија или други 
есенцијални ресурси, врз база на мерливи податоци; 

(6) „брошура за производот“ е литература на произ-
водителот, придружена со производите, во која се опи-
шани специфичните технички параметри на произво-
дот, најчесто во вид на технички упатства, технички 
промотивен материјал,  и сл.;  

(7) „други есенцијални ресурси“ се вода, хемиски 
или било кои други материи кои се трошат при нор-
мална употреба на производот; 

(8) „директно влијание“ е влијанието на производи-
те кои трошат енергија при нивното користење; 

(9) „индиректно влијание“ е влијанието на произво-
дите кои не трошат енергија, но кои придонесуваат за 
заштеда на енергија при нивното користење; 

(10) „дистрибутер“ е продавач или друг субјект кој 
продава, дава под наем или нуди за давање под наем со 
купување, или ги изложува производите на крајните 
корисници; 

(11) „снабдувач“ е производител или негов овла-
стен претставник во Република Македонија, увозник 
или субјект кој производите ги пушта на пазарот во Ре-
публика Македонија;  
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(12) „пуштање на пазарот“ е овозможување произ-
водот да биде достапен за прв пат на пазарот во Репуб-
лика Македонија во поглед на негова дистрибуција или 
употреба во Република Македонија, било да е во вид на 
награда или да е бесплатен и независен од техниката на 
продажба; 

(13) „ставање во употреба“ е првата употреба на 
производот за неговата претпоставена намена во Ре-
публика Македонија; 

(14) „неавторизирано користење на етикетата“ е ко-
ристење на етикета, која не е во согласност со овој пра-
вилник и на начин кој не е опфатен со овој правилник; 

(15) „краен корисник“ е потрошувач кој купува или 
се очекува да купи производ од член 5 од овој правил-
ник и 

(16) „продажно место“ е место каде што производи-
те, од  член 5 од овој правилник, се изложени или по-
нудени за продажба, за давање под наем или се нудат 
за давање под наем со купување. 
 

II. ПРОИЗВОДИ КОИ СЕ ОЗНАЧУВААТ 
 

Член 5 
Производи кои треба да бидат означени со етикети 

се:  
1) разладни производи за домаќинство (електрични 

фрижидери, замрзнувачи и нивни комбинации); 
2) телевизори; 
3) машини за миење садови; 
4) машини за перење алишта (машини за сушење 

алишта со барабан и комбинирани машини за перење и 
за сушење алишта); 

5) електрични шпорети; 
6) клима производи и 
7) сијалици. 

 
Член 6 

Производите од член 5 на овој правилник, кои се 
пуштаат  на пазарот, треба да бидат означени со етике-
та, која ги содржи информациите утврдени со овој пра-
вилник.  
 
III. НАЧИН НА ОЗНАЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ 

 
Член 7 

(1) Информациите кои се однесуваат на потрошу-
вачката на електрична енергија, на други видови енер-
гија и таму каде е соодветно на други есенцијални ре-
сурси за време на користењето и дополнителните ин-
формации, треба, во согласност со овој правилник, да 
го привлечат вниманието на крајните корисници преку 
информативниот лист и етикетата  кои се однесуваат 
на производите од член 5 на овој правилник кои се ну-
дат за продажба, се даваат под наем или се нудат за да-
вање под наем со купување, или се изложуваат на крај-
ните корисници директно или индиректно преку про-
дажба на далечина, вклучувајќи и интернет. 

(2) Информациите од став (1) од овој член се доста-
вуваат за вградени или инсталирани производи во сог-
ласност со барањата од овој правилник. 

(3) При било кое огласување на специфичен модел 
на производи од член 5 на овој правилник, при што се 
изнесува информација за потрошувачка на енергија 
или цена, снабдувачите и дистрибутерите треба да 
обезбедат да биде вклучена класата на енергетска ефи-
касност на производот. 

(4) Снабдувачите и дистрибутерите треба да обез-
бедат технички промотивниот материјал, кој ги опишу-
ва специфичните технички параметри на производот во 
вид на технички упатства и брошури на производите-
лот било да се печатени или достапни на интернет, да 
им овозможи на крајните корисници неопходни инфор-
мации во поглед на потрошувачката на енергија или да 
вклучува информација за класата на енергетската ефи-
касност на производот. 

Член 8 
(1) Снабдувачите кои ги пуштаат на пазарот или ги 

ставаат во употреба производите од член 5 на овој пра-
вилник треба да достават печатена етикета и информати-
вен лист за производот во согласност со овој правилник.  

(2) Снабдувачите треба да подготват техничка до-
кументација која е доволна да овозможи утврдување на 
точноста на информациите кои се содржани на етике-
тата и во информативниот лист. Техничката докумен-
тација треба да вклучува: 

1) генерален опис на производот; 
2) таму каде што е соодветно, резултати од изврше-

ните пресметки при дизајнот;  
3) извештаи од тестирањата, таму каде тие се до-

стапни, вклучувајќи ги оние кои се спроведени од ре-
левантни акредитирани  лаборатории за испитување и 

4) таму каде вредностите се употребени за слични 
модели, информации кои ќе овозможат идентификаци-
ја на тие модели. 

(3) Снабдувачите треба да ја чуваат техничката до-
кументација и да овозможат таа да биде достапна за 
потребите на инспекцијата за период од пет години по 
производството на последниот производ кој се разгле-
дува. Снабдувачите треба да достават електронска вер-
зија на техничката документација во рок од 10 работни 
дена од приемот на барањето на Државниот пазарен 
инспектор. 

(4) Снабдувачите треба да ги снабдуваат бесплатно 
дистрибутерите со неопходните етикети и информатив-
ни листови.  

(5) Снабдувачите треба да го вклучат информативниот 
лист во сите брошури за производот. Кога вакви брошури 
не се доставуваат од страна на снабдувачот,  снабдувачот 
треба да го достави информативниот лист со другата лите-
ратура која се доставува заедно со производот.  

(6) Снабдувачите се одговорни за точноста на етике-
тите и информативните листови кои што ги доставуваат. 
 

Член 9 
(1) Дистрибутерите треба  етикетите да ги изложу-

ваат соодветно, да бидат видливи и читливи, и да овоз-
можат информативниот лист да биде на располагање 
во брошурата на производот или другата литература 
која е придружена со производите кога тие се продава-
ат на крајните корисници. 

(2) Кога еден производ се става во промет, дистри-
бутерите треба да прицврстат соодветна етикета, на 
јасно видливо место  напишани на македонски јазик и 
кирилско писмо, што не ја исклучува можноста за 
истовремена употреба и на другите јазици и знаци лес-
но разбирливи за крајниот корисник.   

(3) Дистрибутерите треба да обезбедат секој произ-
вод, на продажното место, да има поставена етикета 
која е доставена од снабдувачот во согласност со член 
8 став (1)од овој правилник на надворешната страна на 
предната или на горната страна од производот на јасно 
видлив начин. 

(4) Таму каде производите се нудат за продажба, 
даваат под наем или нудат за давање под наем со купу-
вање преку порачка по пошта, преку каталог, преку ин-
тернет, теле-продажба или преку било кое друго средс-
тво кое упатува дека потенцијалниот краен корисник 
не е во можност да види изложен производ, крајните 
корисници треба да бидат снабдени со информации 
кои се содржани во етикетата за производот и во ин-
формативниот лист пред да го купат производот.  

Член 10 
Точната дефиниција на типот на производите од член 

5 на овој правилник кои се означуваат; стандардите за ис-
питување и методите кои треба да бидат користени при 
добивањето на информациите; поблиската содржина на 
податоците од техничката документација кои се бараат 
согласно член 8 од овој правилник; формата, содржината, 
важењето на класификација(и) на етикетата и нивото на 
точност на декларациите на етикетите и информативните 
листови; според типовите на производи, се дадени во 
Прилозите I, II, III, IV, V, VI,VII, VIII, IX, X, XI и XII кои 
се составен дел на овој правилник.  
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IV. НАЧИН НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА  
КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ 

 
Член 11 

Информациите за карактеристиките на производите 
од член 5 на овој правилник, треба да се добиени спо-
ред доверливи, точни и повторливи мерни процедури 
кои земаат предвид препознатливи современи мерни 
методи од Прилозите I, II, III, IV, V, VI,VII, VIII, IX, X, 
XI и XII на овој правилник.  

 
V. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ЕТИКЕТАТА 

 
Член 12 

(1) Формата на етикетата и информациите кои тре-
ба да ги содржи етикетата и информативниот лист се 
наведени во Прилозите I, II, III, IV, V, VI,VII, VIII, IX, 
X, XI и XII на овој правилник. Онаму каде што Прило-
гот кој е составен дел на овој правилник опфаќа одред-
би истовремено за енергетската ефикасност и за потро-
шувачката на есенцијалните ресурси на производот, 
дизајнот и содржината на етикетата треба да ја истак-
нат енергетската ефикасност на производот.  

(2) Во Прилозите од став (1) на овој член се наведу-
ваат следните информации:  

- формата  и содржината на етикетата која треба би-
де  унифицирана за групите на производи и треба да 
биде јасно видлива и читлива. Формата и содржината  
на етикетата треба да ја задржи како основа класифика-
цијата која користи букви од A до G; чекорите на кла-
сификацијата треба да одговараат на важните енергет-
ски и трошковни заштеди гледано од интерес на крај-
ните корисници.  

Во принцип вкупниот број на класи ќе биде ограни-
чен на седум. Три дополнителни класи може да бидат 
додадени кон класификацијата ако е потребно со оглед 
на технолошкиот прогрес, и тоа A+, A++, и A+++ за 
најефикасната класа.   

Скалата на бои ќе се состои од не повеќе од седум 
различни бои од темно зелена до црвена. Кодот на бо-
јата на само највисоката класа треба секогаш да биде 
темно зелена. Ако постојат повеќе од седум класи, са-
мо црвената боја може да биде дуплирана.  

Класификацијата треба да биде ревидирана посебно 
кога значајна пропорција од производите на пазарот ги 
достигнува двете највисоки класи на енергетска ефи-
касност и кога додатни заштеди може да се постигнат 
со понатамошно диференцирање на производите.  

Деталните критериуми за можно повторно класи-
фицирање на производите треба да бидат одредени на 
основа случај-по-случај врз основа на овој правилник;  

- локацијата каде етикетата ќе треба да биде приц-
врстена на производот кој се изложува и начинот на кој 
етикетата и/или информацијата ќе бидат доставени во 
случај на понуда за продажба. Таму каде е соодветно, 
Прилозите кои претставуваат составен дел на овој пра-
вилник може да овозможат етикетата да биде прицвр-
стена на производот или да биде отпечатена на пакува-
њето, или да ги дефинираат деталите за барањата за оз-
начување со етикета за печатење во каталози за дале-
чинска продажба и продажби преку интернет; 

- содржината и, таму каде е соодветно, формата и 
другите информации кои се однесуваат на информа-
тивниот лист или дополнителни информации се специ-
фицирани во член 7 и член 8, став (3) од овој правил-
ник. Информациите на етикетата треба исто така да би-
дат вклучени во информативниот лист; 

- специфичната содржина на етикетата за огласува-
ње, ја вклучуваат, ако е соодветно, енергетската класа 
и друго релевантно ниво(а) на перформанси за даден 
производ во читлива и видлива форма;  

- важењето на класификација(и) на етикетата, она-
му  каде е соодветно и  

- ниво на точност во декларациите на етикетата и 
информативните листови.  

VI. НАЧИН И КОНТРОЛА НА ОЗНАЧУВАЊЕТО 
 

Член 13 
(1) Контролата на означувањето на производите од 

член 5 на овој правилник се врши со преглед на произ-
водите на самото место. 

(2) Во постапката на контрола снабдувачите треба 
да достават евиденција во согласност со член 8 од овој 
правилник во поглед на точноста на информациите кои 
се содржани во нивните етикети или информативните 
листови кога ќе постои причина за сомневање дека та-
квите информации се неточни. 

 
Член 14 

(1) Во случаи кога постојат индикации за можна не-
сообразност на податоците на етикетата на производот, 
за производите од член 5, точки 1, 2, 3 и 4 на овој пра-
вилник точноста на информациите од етикетата се про-
верува со земање примерок од соодветниот производ за 
проверка и испитување во тела за оцена на сообразност 
овластени во Република Македонија во согласност со 
Законот за безбедност на производи и Уредбата за еко 
дизајн на производи или во тела нотифицирани во 
Европска Унија. Испитувањата се вршат согласно При-
лозите  I, II, III, IV, V, VI,VII, VIII, IX, X, XI и XII на 
овој правилник и Законот за безбедност на производи-
те. 

(2) За извршените испитувања овластените тела за 
оцена на сообразност од став 1 на овој член издаваат 
документ со кој се потврдува точноста на информации-
те од етикетата. 

(3) На постапката за земање на примероци на про-
изводи соодветно се применува Правилникот за по-
стапка на земање и проверка на примероци. 

(4) Доколку се утврди несообразност на произво-
дот, трошоците за испитувањето на точноста на инфор-
мациите од етикетата паѓаат на товар на дистрибуте-
рот. 

 
VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 15 

(1) До 1 јануари 2013 година на пазарот може да се 
пуштаат производите кои се означени со етикети сог-
ласно Прилозите од I до XII на овој правилник.  

(2) По рокот утврден во став 1 од овој член на паза-
рот може да се пуштат само производите кои се означе-
ни со етикети согласно Прилозите I, II, III, IV, VII, VIII, 
IX, XI и XII на овој правилник. 
 

Член 16 
Динамиката на влегување во сила на одделни 

одредби од овој правилник кои се однесуваат на оддел-
ни производи е дадена во Прилозите I, II, III и IV на 
овој правилник.  
 

Член 17 
Прилозите I, II, III и IV на овој правилник ќе пре-

станат да важат со пристапување на Република Маке-
донија во Европската Унија.  
 

Член 18 
Со влегувањето во сила на овој правилник преста-

нува да важи Правилникот за означување на енергет-
ската ефикасност на уредите за домаќинства (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 85/2007). 
 

Член 19 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”, а одредбите од член 14 ќе отпочнат да се 
применуваат од 1 јануари 2013.  

 
         Бр. 12-2286/20 
15 септември 2011 година       Министер за економија, 
              Скопје                    Ваљон Сараќини, с.р. 
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4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 25 



Стр. 26 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 27 



Стр. 28 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 29 



Стр. 30 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 31 



Стр. 32 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 33 



Стр. 34 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 35 



Стр. 36 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 37 



Стр. 38 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 39 



Стр. 40 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 41 



Стр. 42 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 43 



Стр. 44 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 45 



Стр. 46 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 47 



Стр. 48 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 49 



Стр. 50 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 51 



Стр. 52 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 53 



Стр. 54 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 55 



Стр. 56 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 57 



Стр. 58 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 59 



Стр. 60 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 61 



Стр. 62 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 63 



Стр. 64 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 65 



Стр. 66 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 67 



Стр. 68 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 69 



Стр. 70 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 71 



Стр. 72 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 73 



Стр. 74 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 75 



Стр. 76 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 77 



Стр. 78 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 79 



Стр. 80 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 81 



Стр. 82 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 83 



Стр. 84 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 85 



Стр. 86 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 87 



Стр. 88 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 89 



Стр. 90 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 91 



Стр. 92 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 93 



Стр. 94 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 95 



Стр. 96 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 97 



Стр. 98 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 99 



Стр. 100 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 101 



Стр. 102 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 103 



Стр. 104 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 105 



Стр. 106 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 107 



Стр. 108 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 109 



Стр. 110 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 111 



Стр. 112 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 113 



Стр. 114 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 115 



Стр. 116 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 117 



Стр. 118 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 119 



Стр. 120 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 121 



Стр. 122 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 123 



Стр. 124 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 125 



Стр. 126 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 127 



Стр. 128 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 129 



Стр. 130 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 131 



Стр. 132 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 133 



Стр. 134 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 135 



Стр. 136 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 137 



Стр. 138 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 139 



Стр. 140 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 141 

МИНИСТЕРСТВО  
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 

ВОДОСТОПАНСТВО 
3377. 

Врз основа на член 21 став 4 од Законот за ѓубриња 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
110/07, 20/09 и 17/11) министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАСИРАЊЕ НА ПАЗАР НА 
ЃУБРИЊАТА ВО РИНФУЗНА СОСТОЈБА (∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на пласи-

рање на пазар на ѓубрињата во ринфузна состојба. 
 

Член 2 
Ѓубриња од сите типови и видови  во ринфузна со-

стојба  се пласираат на пазарот, се пакуваат во контеј-
нери од дрвена, пластична и метална амбалажа, а се 
транспортираат во вагони-кипери, или во обични пре-
возни средства кои имаат соодветна опрема за утовар и 
истовар, како и опрема за заштита на губрето од атмо-
сферските услови.  

Течните ѓубриња се складираат во боксови со раз-
лична големина, изработени од хемиски отпорни мате-
ријали на течни ѓубриња (нерѓосувачки челик, алуми-
ниум и пластика). 

Во ринфузна состојба не треба да се пласираат на 
пазарот амониум–нитратни ѓубриња.  

Ѓубрето во ринфузна состојба може да се складира 
во магацини во форма на куп. 

 
Член 3 

За пласирање на ринфузни ѓубриња на пазарот, го-
лемината на пакувањето на ѓубрињата за исхрана на 
растенијата во ринфузна состојба ја одредува произве-
дувачот во договор помеѓу потрошувачот и производи-
телот. 

За квалитетот на пакуваното ѓубре во ринфузна со-
стојба производителот одредува одговорно лице, кое 
гарантира за квалитетот на ѓубрето.  

 
Член 4 

Произведувачот ѓубрето во ринфузна состојба го 
произведува по потреба на потрошувачот.   

Ѓубрето треба да ги исполнува критериумите што 
се бараат од  потрошувачот, и треба да бидат составен 
дел на декларацијата.   

Декларацијата треба да содржи: 
 - тип на ѓубре; 
- составот на ѓубре;  
- име на производителот;  
- дата на производство;  
- трајност;  
- начин на пакување;  
- начин на транспорт и 
- упатство за начин на чување на ѓубрето.  

                                                                 
(*) Со овој правилник се врши усогласување со Регулатива 

на Европскиот парламент и Совет 2003 /2003 од 13 октомбри 
2003 година која се однесува на вештачките ѓубриња со CELEX 
br. 32003R2003 
  

Член 6 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

 
Бр.17-318/5                      Министер за земјоделство, 

октомври 2011 година    шумарство и водостопанство,                            
     Скопје                            Љупчо Димовски, с.р.  

__________ 
 

3378. 
Врз основа на член 35 став 3 од Законот за произво-

ди за заштита на растенијата („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 110/07, 20/09, 17/11 и            
53/11) министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство во согласност со министерот за животна 
средина и просторно планирање и министерот за здрав-
ство,  донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИС-
ПОЛНУВААТ ПРАВНИТЕ ЛИЦА КОИ РАБОТАТ 
СО МНОГУ ОТРОВНИ СУПСТАНЦИИ И ПРОИЗВ-
ОДИ ВО ОДНОС НА КАДРОВСКИТЕ, ОРГАНИЗАЦ-
ИОНО - ТЕХНИЧКИТЕ И ДРУГИ УСЛОВИ И НАЧИ-
НОТ НА  УПОТРЕБА И КОРИСТЕЊЕТО НА МНОГУ 

ОТРОВНИ СУПСТАНЦИИ И ПРОИЗВОДИ (∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат поблиските ус-

лови кои треба да ги исполнуваат правните лица кои 
работат со многу отровни супстанции и производи во 
однос на кадровските, организационо - техничките и 
други услови и начинот на употреба и користењето на 
многу отровни супстанции и производи.  

 
Член 2 

Правните лица од член 1 од овој правилник кои вр-
шат промет и производство на многу отровни супстан-
ции и производи, покрај условите пропишани со овој 
правилник, треба да ги исполнуваат и условите во сог-
ласност со Правилникот за поблиските услови по од-
нос на простор, опрема и кадар што треба да ги испол-
нуваат правните лица што произведуваат опасни хеми-
калии и Правилникот за поблиските услови во однос на 
просторот и опремата кои треба да ги исполнуваат 
правните лица кои вршат промет со опасни хемикалии.             

 
Член 3 

Правните лица од член 1 од овој правилник треба 
да обезбедат отстранување на отпадните материи на-
станати при ракување со многу отровните супстанции 
и производи, отпадната амбалажа, како и опасните суп-
станции со изминат рок на употреба согласно прописи-
те за управување со опасен отпад. Опасниот отпад кој 
неможе да се отстрани на соодветен начин, треба да  се 
чува на соодветно место заштитен од неовластен при-
стап од страна на невработени лица или животни, со 
што ќе се оневозможи контаминација на животната 
средина. 

                                                                 
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 

на Советот 91/414 ЕЕC од 15 јули 1991 година за ставање на 
производите за заштита на растенијата на пазарот, CELEX бр. 
31991L0414. 
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Член 4 
(1) Правните лица кои работат со многу отровни 

супстанции означени како Т+ треба да имаат вработено 
стручно оспособен кадар за работа со отрови и тоа : 

- најмалку еден вработен со завршено високо обра-
зование (хемиски, фармацевтски, технолошки или зем-
јоделски факултет) со намалку 3 години работно искус-
тво во областа; и 

- најмалку еден вработен со завршено средно обра-
зование од областа на хемиската, фармацевтската, хе-
миско - технолошката или земјоделската струка. 

(2) Правните лица од став (1) од овој член треба да 
назначат одговорно лице со високо образование под 
чиј надзор ќе се одвива работата со многу отровни суп-
станции означени како Т+.  

 
Член 5 

(1) Просториите во кои се извршува работата со 
многу отровни супстанции и производи треба да бидат 
изградени од цврсти, хемиски и физички отпорни и 
инертни материјали кои нема да ги апсорбираат многу 
отровните супстанции и производи. Внатрешните по-
вршини на просториите, како и полиците, ормарите, 
витрините, работните површини и другата опрема тре-
ба да бидат изработени од отпорни и инертни материја-
ли кои ќе оневозможат нивна реакција со овие супстан-
ции и производи во случај на било каков контакт со 
нив, како и ќе овозможат брзо и лесно чистење и без-
бедно манипулирање. Во овие простории треба да биде 
вградена соодветна вентилација заради проветрување 
на истите, како и брзо и ефикасно отстранување на 
отровните честички и пареите кои настануваат при ра-
бота со многу отровните супстанции и производи. 

(2) Просториите од став (1) на овој член треба да се 
доволно осветлени и климатизирани, како и дизајнира-
ни и конструирани така да можат да ги задржат разлеа-
ните или истурените супстанции или производи, од-
носно да не се дозволува нивно истекување или расту-
рање во околината.                      

 
Член 6 

Правните лица од член 1 од овој правилник треба 
да имаат гардероба, санитарен јазол за вработените и 
просторија за вршење на административни работи               
(работен дел за престој и работа на стручните лица и во 
него може да бидат сместени литература, упатства за 
работа и сл.).  

 
Член 7 

(1) Правните лица од член 1 од овој правилник тре-
ба да имаат обезбедено соодветна опрема за лична за-
штита на вработените (заштитна облека и обувки, рака-
вици, капи, заштитни маски и очила, респиратори и 
останата заштитна опрема во согласност со прописите 
за заштита при работа, а согласно работата која ја извр-
шуваат), како и дополнителна опрема за собирање на 
растурените или разлеаните производи. 

(2) Правните лица од став (1) од овој член во своите 
простории треба да имаат обезбедено средства за дава-
ње прва помош и деконтаминација во случај на незгоди 
настанати како резултат на работата со многу отровни-
те супстанции и производи, како и противпожарен апа-
рат. 

 
Член 8 

(1) Многу отровните супстанции и производи озна-
чени како Т+ треба да се чуваат во согласност со усло-
вите утврдени од нивните производители. Тие треба да 
бидат спакувани во нивната оригинална амбалажа, сме-
стени на прегледно и безбедно место и групирани во 
зависност од степенот на токсичност и видот на упо-

треба, така што во секој момент е можен пристап до 
нив. При распределбата на овие супстанции треба да се 
води сметка тие да бидат групирани во зависност од 
нивните карактеристики и на начин на кој ќе се оневоз-
можи нивна меѓусебна интеракција и тоа: експлозивни 
(Е), оксидирачки (О), запалливи (F) и корозивни (С). 
Одговорното лице потребно е да спроведува редовна 
контрола на овие супстанции и производи, како и на 
нивната амбалажа.  

(2) Супстанциите и производите од став (1) од овој 
член треба да се чуваат одделно од останатите супстан-
ции и производи со дополнителна заштита. 

 
Член 9 

(1) Многу отровните супстанции и производи озна-
чени како Т+ треба да се употребуваат во согласност со 
одобрението за регистрација на производите за зашти-
та на растенијата, како и во согласност со упатствата, 
предупредувањата и известувањата на етикетата. 

(2) Правните лица од член 1 од овој правилник тре-
ба да ракуваат и да ги употребуваат многу отровните 
супстанции и производи означени како Т+ во соглас-
ност со прописите за заштита при работа, согласно ра-
ботата која ја вршат. 

 
Член 10 

(1) Правните лица од член 1 од овој правилник тре-
ба да имаат изработено пишани упатства кои ќе се од-
несуваат на: 

- начинот на употреба и користење на многу отров-
ните супстанции и производи означени како Т+;  

- начинот на употреба и користење на опремата и 
приборот, како и начинот на нивно чистење и одржува-
ње; 

- начинот на одржување на хигиената и мерките на 
безбедност; 

- начинот на давање на прва помош во случај на 
незгода; и  

- постапките за деконтаминација во случај на изло-
жување на многу отровните супстанции и производи. 

(2) Упатствата од став (1) од овој член треба да би-
дат истакнати на видливо место во просториите каде се 
работи со многу отровните супстанции и производи. 

 
Член 11 

Уредите и опремата кои ги користат правните лица 
од член 1 од овој правилник треба да ги исполнуваат 
следните услови : 

- да бидат погодни за употреба според техничките 
карактеристики и капацитетот; 

- да овозможуваат редовно и лесно одржување и 
чистење;  

- да обезбедуваат заштита од секаков вид загадува-
ње; и 

- да обезбедуваат сигурност при ракувањето со 
опремата. 

 
Член 12 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во  „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр:17-461/8                     Министер за земјоделство                               

септември 2011 година     шумарство и водостопанство, 
  Скопје                                Љупчо Димовски, с.р. 
 
                                     Министер за животна средина  
                                             и просторно планирање,                              
                                              Абдилаќим Адеми, с.р. 
 
                                                Министер за здравство, 
                                                  Никола Тодоров, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
3379. 

Врз основа на член 49, став (4) од Законот за вете-
ринарно здравство („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 113/2007 и 24/2011), директорот на 
Агенцијата за храна и ветеринарство донесе 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕРКИ ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ 
НА ВЕЗИКУЛАРНА БОЛЕСТ КАЈ СВИЊИТЕ∗ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат мерките за суз-
бивање и искоренување на Везикуларна болест кај сви-
њите.   

 
Член 2 

Мерките за сузбивање и искоренување на Везику-
ларната болест кај свињите и чистење и дезинфекција 
на објект каде е потврдено присуство на Везикуларната 
болест кај свињите се дадени во Прилогот кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Број 21-2870/5                                  Директор, 

27 октомври 2011 година             Дејан Рунтевски, с.р. 
    Скопје  
                                                                     

       
 

                                                                 
 
* Со овој правилник се врши усогласување со Директивата на 

Советот 92/119/EEЗ од 17 декември 1992 во која се пропишани 
општите мерки на Заедницата за контрола на одредени болести 
кај животните и посебните мерки во врска со Везикуларната бо-
лест кај свињите, број 31992L0119, со последните измени од Ди-
рективата на Советот 2002/60/ЕЗ од 27 јуни 2002, број 
32002L0060; Регулативата на Советот (ЕЗ) Бр. 806/2003 од 
14 Април 2003, број 32003R0806; Одлуката на Комисијата 
2006/911/EЗ од 5 Декември 2006, број 32006D0911; Директивата 
на Советот 2006/104/EЗ од 20 ноември 2006, број 32006L0104; 
Директивата на Комисијата 2007/10/EЗ од 21 февруари 2007, број 
32007L0010; Директивата на Советот 2008/73/EЗ од 15 јули 2008, 
број 32008L0073; Одлуката на Советот 2009/470/EЗ од 25 мај 
2009, број 32009D0470. 

*1 Законот за ветеринарно здравство е усогласен со Директи-
вата на Советот 1992/119/ЕЗ од 17 декември 1992 во која се про-
пишани општите мерки на Заедницата за контрола на одредени 
болести кај животните и посебните мерки во врска со Везикулар-
ната болест кај свињите, број 31992L0119; 

*2 Правилникот за ставање во промет со живи животни, аква-
култура и производи од нив е предмет на усогласување со Дире-
ктива на Советот 2002/99/ЕЗ од 16 декември 2002 година за пра-
вила на здравствената состојба на животните со која се регулира 
производството, преработката и внесувањето на производите од 
животинско потекло за исхрана на луѓето, број 32002D0099; 

*3 Законот за безбедност на храна е усогласен со Регулатива-
та (ЕЗ) бр. 853/2004 на Европскиот Парламент и на Советот од 29 
април 2004 година за утврдување на посебни хигиенски правила 
за храна од животинско потекло, број 32004R0853; 

*4 Правилникот за посебните барања за храната од животин-
ско потекло е усогласен со Регулативата (ЕЗ) бр. 853/2004 на 
Европскиот Парламент и на Советот од 29 април 2004 година за 
утврдување на посебни хигиенски правила за храна од животин-
ско потекло, број 32004R0853. 
 

  Прилог 
 

Мерки за сузбивање и искоренување на Везикуларна 
болест кај свињите 

 
Глава I. Опис на болеста 
Везикуларната болест кај свињите клинички не се раз-

ликува од шап и лигавка и предизвикува формирање на ве-
зикули на рилката, устата, јазикот и на коронарната круна 
на папците. Тежината на болеста значителни варира. Ста-
дото со свињи може да биде инфицирано, а да нема видли-
ви клинички знаци. Вирусот може да преживее долг вре-
менски период надвор од организмот во свежо месо. Доста 
е отпорен на дезинфециенси и е доста стабилен при pH од 
2,5 до 12. За уништување на вирусот потребно е темелно 
чистење и дезинфекција. 

 
Глава II. Период на инкубација 
Максималниот период на инкубација е 28 дена. 
 
Глава III. Дијагностички методи за потврда на при-

суство и диференцијална дијагноза на Везикуларна бо-
лест кај свињите   

Методите за земање на примероци за поставување 
на дијагноза, лабораториските испитувања, детекцијата 
на антитела и проценката на резултатите од лаборатори-
ските испитувања ги определува директорот на Агенци-
јата за храна и ветеринарство по спроведената постапка 
од страна на Европската Комисија со која Комисијата е 
овластена да постапува за работи кои се однесуваат на 
безбедност на храна и ветеринарна политика. 

 
Глава IV. Потврда на присуство на Везикуларна бо-

лест кај свињи  
Присуството на Везикуларна болест кај свињите се 

потврдува: 
1) во објект доколку е изолиран вирусот на Везику-

ларна болест кај свињите од свињите или од околината; 
2) во објект доколку се присутни свињи кои се се-

ропозитивни на Везикуларна болест кај свињите и 
истите, или други свињи во објектот, покажуваат кли-
нички знаци кои се карактеристични за Везикуларна 
болест кај свињите; 

3) во објект доколку се присутни свињи кои пока-
жуваат клинички знаци на Везикуларна болест кај сви-
њите или се серопозитивни и каде е потврдено дека по-
стои директна епидемиолошка врска со потврдено жа-
риште; 

4) во други стада во кои е потврдено присуство на 
серопозитивни свињи. Во тој случај Агенцијата за хра-
на и ветеринарство (во понатамошниот текст: Агенци-
јата), пред да го потврди присуството на болеста, треба 
да преземе дополнителни испитувања, повторно зема-
ње на примероци и повторно испитување во интервал 
од најмалку 28 дена помеѓу земањето на примероците. 
Се до завршувањето на дополнителните испитувања 
важат одредбите од членовите 51 и 53 од Законот за ве-
теринарно здравство*1. Доколку со дополнителните 
испитувања не се докаже присуство на болеста, иако 
свињите се серопозитивни, Агенцијата треба да обезбе-
ди нештетно уништување или колење во одобрени кла-
ници на свињите врз кои е извршено испитувањето под 
надзор на Агенцијата. Агенцијата треба да обезбеди се-
ропозитивните свињи при пристигнувањето во клани-
цата да се држат и колат одделно од другите свињи. 

Глава V. Референтна лабораторија на Заедницата 
AFRC Institute for Animal Health, 
Pirbright Laboratory, 
Ash Road, 
Pirbright, 
Woking, 
Surrey GU24 ONF, 
United Kingdom. 
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Глава VI. Заштитна зона 
(1) Големината на заштитната зона се одредува во 

согласност со одредбите од Законот за ветеринарно 
здравство*1. 

(2) Во случај на Везикуларна болест кај свињите се 
применуваат следните мерки: 

1) идентификување на сите објекти во зоната каде 
има присуство на приемчиви видови животни на Вези-
куларна болест кај свињите; 

2) периодични посети на објектите каде има при-
суство на приемчиви видови животни, клинички прег-
лед на тие животни, а по потреба и земање на примеро-
ци за лабораториско испитување; треба да се води еви-
денција за извршените посети како и за состојбата на 
објектите; фрекфенцијата на посетите треба да биде 
пропорционална со сериозноста на епизоотијата на об-
јектите со најголем ризик; 

3) не е дозволено движење и транспорт на приемчи-
ви видови животни на јавни и приватни патишта, со 
исклучок на патиштата кои водат кон објектите. По пат 
на одстапка од оваа мерка, Агенцијата може да дозволи 
транзитен на животни со патен или железнички превоз 
без претоварање или застанување; 

4) Директорот на Агенцијата може да направи от-
стапка за колење на свињи кои доаѓаат надвор од за-
штитната зона и се на пат кон кланицата, по спроведе-
ната постапка од страна на Европската Комисија со ко-
ја Комисијата е овластена да постапува за работи кои 
се однесуваат на безбедност на храна и ветеринарна 
политика; 

5) превозните средства и опремата кои се користат 
за транспорт на свињи и други животни или материја-
ли, во рамките на заштитната зона, за кои постои мож-
ност да се контаминирани (храна за животни, шталско 
ѓубре и друго) не треба да го напуштат: 

(а) објектот кој се наоѓа во заштитната зона, 
(б) заштитната зона, 
(в) кланицата, 
без претходно да бидат исчистени и дезинфицирани 

во согласност со постапката одредена од страна на 
Агенцијата. Превозните средства кои се користат за 
транспорт на свињи треба да бидат прегледани од стра-
на на официјален ветеринар пред да ја напуштат за-
штитната зона; 

6) свињите не треба да се изнесуваат од објектот ка-
де се држени во период од 21 ден после завршувањето 
на првичното чистење и дезинфекција како што е про-
пишано во Законот за ветеринарно здравство*1; после 
21 ден може да се даде одобрување за изнесување на 
свињите од објектот: 

(а) за директен транспорт до кланица назначена од 
страна на Агенцијата: 

— по претходно извршен преглед на сите свињи во 
објектот, 

— по претходно извршен клинички преглед на сви-
њите кои треба да се транспортираат до кланицата, 

— по претходно обележување на свињите со ушни 
маркица или со друг одобрен метод, 

— свињите се транспортирани во превозни средс-
тва кои се пломбирани од страна на официјален вете-
ринар. 

Официјалниот ветеринар кој е одговор за кланицата 
треба да биде известен. 

При пристигнувањето во кланицата свињите треба 
да се држат одвоено и да се колат одвоено од другите 
свињи. Превозното средство и опремата која се кори-
стела при транспортот на свињите треба да се исчистат 
и дезинфицираат пред да ја напуштат кланицата. 

За време на предкланичниот и постморталниот 
преглед, официјалниот ветеринар треба да ги земе во 
предвид сите знаци кои укажуваат на присуство на Ве-
зикуларна болест кај свињите. 

Во случај на колење на свињи според овие одредби, 
треба да се земат статистички репрезентативни приме-
роци на крв.  Во случај на позитивен резултат кој води 
до потврдување на присуство на Везикуларната болест 
кај свињите, се применуваат мерки согласно со Зако-
нот за ветеринарно здравство*1; 

(б) под исклучителни околности, и директно до 
други објекти кои се наоѓаат во заштитната зона: 

— по претходно извршен преглед на сите свињи во 
објектот, 

— по претходно извршен клинички преглед, со не-
гативен резултат, на свињите кои треба да се транспор-
тираат, 

— по претходно обележување на свињите со ушни 
маркица или со друг одобрен метод. 

7) месото од свињите од точка 6) подточка (а): 
(а) не се става во промет и не се извезува и треба да биде 

означено со здравствена ознака за свежо месо како што е 
пропишано во Правилникот за ставање во промет со живи 
животни, аквакултура и производи од нив*2; 

(б) треба да биде добиено, расечено, транспортира-
но и складирано одвоено од месото кое е наменето за 
ставање во промет и за извоз и треба да се употреби на 
начин како би се избегнала можноста за негово искори-
стување за производство на производи од месо кои се 
наменети за ставање во промет или за извоз, освен до-
колку не е подложено на третман кој е пропишан во 
Правилникот за ставање во промет со живи животни, 
аквакултура и производи од нив*2;  

8)  
(а) по пат на отстапка од точка 7), за месото од сви-

њи кое е наведено во точка 6) посточка (а) Агенцијата 
може да донесат одлука да се користи друга идентифи-
кациона ознака од посебната идентификациона ознака 
која е пропишана Правилникот за ставање во промет со 
живи животни, аквакултура и производи од нив*2, под 
услов да биде видно различна од другите идентифика-
циони ознаки кои се користат за свинско месо во сог-
ласност со Законот за безбедност на храна*3; 

Доколку Агенцијата донесе одлука да се користи 
друга идентификациона ознака за тоа треба да ја изве-
сти Комисијата. 

(б) идентификационата ознака од точка 8) подточка 
(а) треба да биде јасна и неизбришлива, буквите читли-
ви и јасно видливи. Идентификационата ознака треба 
да биде во следната форма: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
каде XY е кодот на државата како што е дадено во 

член 9 став (2) од Правилник за посебните барања за 
храната од животинско потекло*4. 

1234 е одобрениот број на објектот даден во член 9 
став (3) од Правилник за посебните барања за храната 
од животинско потекло*4. 

(3) Мерките од заштитната зона се применуваат нај-
малку до: 

1) спроведувањето на сите мерки пропишани во За-
конот за ветеринарно здравство*1; 

2) спроведувањето на следните мерки во објектите 
во зоната: 

(а) клинички преглед на свињите со кој се потврду-
ва дека нема присуство на знаци на Везикуларна бо-
лест кај свињите; и 

(б) серолошко испитување на статистички приме-
рок на свињи без откривање на антитела на Везикулар-
на болест кај свињи. Во програмата за серолошко испи-
тување треба да се земе во предвид пренесувањето на 
Везикуларната болест кај свињите и начинот на кој 
свињите се одгледувани. Програмата треба да биде во 
согласност со постапката пропишана од директорот на 
Агенцијата, по спроведената постапка од страна на 
Европската Комисија со која Комисијата е овластена да 
постапува за работи кои се однесуваат на безбедност 
на храна и ветеринарна политика, пред датумот на кој 
стапува на сила. 
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3) клиничкиот преглед и земањето на примероци од 
точка 2) подточки (а) и (б) од овој став не треба да се 
изврши пред истекот на 28 дена од завршувањето на 
првичното чистење и дезинфекција на објектот. 

(4) По завршување на периодот наведен во став (3), 
мерките кои се применети на зоната за надзор се при-
менуваат и за заштитната зона. 

(5) Каде ограничувањата од став (2) точка 6) се про-
должени на повеќе од 30 дена поради појава на нови 
случаи на болеста, а како резултат на тоа доаѓа до 
отежнување во одгледувањето на животни, Агенцијата 
може, по поднесено писмено барање од страна на сопс-
твеникот во кое се наведени причините за таквото ба-
рање, по претходно утврдена фактичката состојба од 
страна на официјалниот ветеринар, да одобри одстра-
нување на животните од објектот во заштитната зона. 
Ставот (2) точките 6) и 8) од оваа Глава се применуваат 
mutatis mutandis. 

 
Глава VII. Зона на надзор 
(1) Големината на зоната за надзор се определува 

во согласност со одредбите од Законот за ветеринарно 
здравство*1. 

(2) Во случај на Везикуларна болест кај свињите се 
применуваат следните мерки: 

1) идентификување на сите објекти во зоната каде 
има присуство на приемчиви видови животни на Вези-
куларна болест кај свињите; 

2) доколку немало внесување на свињи во објектот 
во последните 21 денови, дозволено е секое движење 
на свињи, освен директно до кланицата од објектот во 
зоната за надзор; сопственикот или лицето кое е одго-
ворно за животните треба да води евиденција за сите 
движења на свињите; 

3) движењето на свињите од зоната на надзор може 
да биде одобрено од страна  на Агенцијата, само до-
колку: 

— е извршен преглед на сите свињи во објектот во 
последните 48 часа пред движењето, 

— е извршен е клинички преглед на свињите кои 
треба да се движат, со негативни резултати, во послед-
ните 48 часа пред движењето, 

— е извршено серолошко испитување на статистич-
киот примерок од свињи кои треба да се движат и не се 
откриени антитела на Везикуларна болест кај свињите 
во период од 14 дена пред движењето. Во случај на 
свињи за колење, серолошкото испитување може да се 
изврши на примероци од крв земени во кланицата, 
одредена од страна на Агенцијата. Во случај на пози-
тивни резултати со кои се потврдува присуство на Ве-
зикуларна болест кај свињите, се применуваат мерките 
од Дел VIII точка 3, 

— секоја свиња е обележана со ушна маркица или 
со друг одобрен метод за идентификација, 

— превозните средства и опремата кои се користат 
за транспорт на свињи треба да се исчистат и дезифе-
цираат после секој транспорт; 

4) превозните средства и опремата кои се користат 
за транспорт на свињи и други животни или материја-
ли за кои постои можност да се контаминирани, во 
рамките на зоната на надзор, не треба ја напуштат зо-
ната без да бидат исчистени и дезинфецирани во сог-
ласност со постапката пропишана од Агенцијата. 

 
(3)  
1) Големината на зоната на надзор може да се про-

мени во согласност со одредбите пропишани во Зако-
нот за ветеринарно здравство*1. 

2) мерките во зоната на надзор треба да се примену-
ваат најмалку додека:  

(а) сите мерки пропишани во Законот за ветеринар-
но здравство*1 не се исполнети; 

(б) сите мерки потребни за заштитната зона не би-
дат исполнети. 

Глава VIII. Општи заеднички мерки 
Во случај на Везикуларна болест кај свињи се при-

менуваат дополнителни мерки: 
1) во случаи каде официјално е потврдено присус-

тво на Везикуларна болест кај свињите, Агенцијата 
треба да осигураат дека, покрај мерките утврдени во 
Законот за ветеринарно здравство*1, месото од свињи-
те заклани во периодот помеѓу можното воведување на 
болеста во објектот до спроведувањето на службените 
мерки треба, кога тоа е возможно, да се следи наназад 
и да се лоцира, а потоа да биде нештетно уништено под 
официјален надзор за да се избегне ризикот од ширење 
на вирусот на Везикуларна болест кај свињите; 

2) кога овластениот ветеринар има причина за сом-
невање дека свињите од друг објект се заразени како 
резултат на движењето на лице, животно или превозно 
средство или на каков било друг начин, движењето на 
свињите од тој објект треба да се ограничи како што е 
наведено во Законот за ветеринарно здравство*1 нај-
малку се додека објектот не биде подложен на: 

(a) клинички преглед на свињите, со негативни ре-
зултати; 

(б) серолошко испитување на статистички приме-
рок на свињи без да се открие присуство на антитела во 
согласност со Дел VI став (3) точка 2) подточка (б). 

Испитувањата наведни во подточките (а) и (б) од 
оваа точка нема да се вршат се додека не поминат 28 
дена од можното контаминирање на објектите како ре-
зултат на движење на луѓе, животни или превозни 
средства или на каков било друг начин 

3) Доколку се утврди присуство на Везикуларна бо-
лест кај свињите во кланицата, Агенцијата треба да 
обезбеди: 

(a) сите свињи во кланицата да се заколат без одла-
гање; 

(б) труповите и отпад од внатрешните делови од за-
разените свињи се уништуваат под службен надзор, на 
начин за да се избегне ризикот од ширење на вирусот 
на Везикуларна болест кај свињите; 

(в) чистењето и дезинфицирањето на зградите и 
опремата, вклучувајќи ги и превозните средства, се вр-
ши под контрола на официјалниот ветеринар во соглас-
ност со упатствата пропишани од Агенцијата; 

(г) се врши епизоотиолошко истражување во сог-
ласност со Законот за ветеринарно здравство*1; 

(д) не се внесуваат свињи во кланицата за колење 
во период од најмалку 24 часа по завршување на чисте-
њето и дезинфицирањето извршено во согласност со 
подточка (в) од оваа точка.  

Глава IX. Чистење и дезинфицирање на контамини-
рани објекти 

Покрај мерките од Законот за ветеринарно здрав-
ство*1, се применуваат и следните мерки: 

1) постапка за првично чистење и дезинфицирање: 
(a) веднаш после одстранувањето на труповите од 

свињи за нештетно одстранување, деловите од објектот 
во кој се наоѓале свињите и сите други делови од обје-
ктите кои биле контаминирани за време на колењето 
треба да бидат напрскани со средство за дезинфицира-
ње, одобрено во согласност со Законот за ветеринарно 
здравство*1, во концентрација соодветна за Везикулар-
на болест кај свињите. Средството за дезинфицирање 
треба да остане на површина најмалку 24 часа, 

(б) доколку за време на колењето дојде до излевање 
на крв или друго ткиво треба внимателно да се собере 
и нештетно да се одстрани заедно со труповите (коле-
њето секогаш треба да се врши на непропустлива повр-
шина). 

2) постапка за понатамошно чистење и дезинфици-
рање: 

(a) шталското ѓубре, постелката, контаминираната 
храна и др. треба да се отстранат од објектите, да се со-
берат на куп и да се напрскаат со одобрено средство за 
дезинфекција. Полутечните отпадоци треба да се тре-
тираат со метод кој е погоден за убивање на вирусот, 
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(б) подвижната опрема треба да се отстрани од об-
јектите и да се исчисти и дезинфицира посебно, 

(в) маснотиите и другите нечистотии треба да се от-
странат од сите површини со потопување во средство 
за одмастување, а потоа одмивање со вода под прити-
сок, 

(г) се нанесува средство за дезинфекција на сите по-
вршини со распрскување, 

(д) собите кои можат да се запечатат треба да се де-
зинфецираат со фумигација, 

(ѓ) после инспекцијата од страна на официјален ве-
теринар треба веднаш да се изврши поправка на оште-
тените делови на подот, ѕидот и друго, 

(е) после завршувањето на поправките на подот, ѕи-
дот и друго треба да се прегледаат од страна на офици-
јален ветеринар за да се утврди дека истите се изврше-
ни на задоволителен начин, 

(ж) делови од објектите каде нема присуство на за-
палив материјал може да се третираат со температура 
со употреба на пламен пиштол, 

(з) сите површини треба да се напрскаат со алкално 
средство за дезинфекција кое има pH поголема од 12,5 
или друго одобрено средство за дензинфекција. Средс-
твото за дезинфекција треба да се измие после 48 часа. 

3) Постапка за завршно чистење и дезинфицирање: 
Третирањето со пламен пиштол или алкално средс-

тво за чистење (точка 2 подточка (ж) или (з)) треба да 
се повтори после 14 дена. 

 
Глава X. Повторно населување на контаминираните 

објекти 
Покрај мерките пропишани во Законот за ветери-

нарно здравство*1, се применуваат и следните мерки: 
1) Повторно населување не треба да започне порано 

од четири недели после завршувањето на првата целос-
на дезинфекција на објектите, т.е. фаза 3 од постапките 
за чистење и дезинфицирање, 

2) При повторното внесување на свињите треба да 
се има во предвид типот на одгледување кој се приме-
нува во објектот и треба да биде во согласност со една 
од следниве постапки: 

(a) во случај кога се работи за отворени објекти, по-
вторно населување треба да започне со внесување на 
ограничен број на млади прасиња кои се прегледани и 
кај кои после испитувањето за антитела на вирусот на 
Везикуларна болест кај свињите покажале негативни 
резултати. Прасиња се држат распоредени насекаде низ 
објектот, во согласност со барањата од Агенцијата, и 
врз нив се треба да се изврши клинички преглед и се-
ролошко испитување после 28 дена од внесувањето во 
објектот. 

Доколку ниту едно од прасињата не покаже кли-
нички знаци и не создаде антитела на Везикуларна бо-
лест кај свињите, може да се изврши целосно наелува-
ње на објектот, 

(б) за другите типови на одгледување, повторното 
внесување на свињите треба да се направи во соглас-
ност со мерките предвидени во подточка (а) од оваа 
точка или преку целосно населување само доколку: 

— сите свињи се внесат во рок од осум дена и доа-
ѓаат од објекти кои се наоѓаат надвор од зоните на 
ограничување поради Везикуларна болест кај свињите 
и се серонегативни, 

— ниту една свиња не треба да го напушти објектот 
вопериод од 60 дена после пристигнување на послед-
ните свињи, 

— стадото треба да се подложи на клиничко и серо-
лошко испитување во согласност со барањата на Аген-
цијата. Клиничкото и серолошкото испитување треба 
да се изврши 28 дена после внесувањето на последните 
свињи. 

ОДБОР ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА  
ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

3380. 
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за високото 

образование („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10 и 
17/11), член 15 и член 17 став 2 алинеја 3 од Уредбата 
за нормативи и стандарди за основање на високообра-
зовни установи и за вршење на високообразовна деј-
ност („Службен весник на Република Македонија“, бр. 
103/10 и 168/10), и Уредбата за националната рамка на 
високо-образовните квалификации („Службен весник 
на Република Македонија“, бр.154/10), Одборот за 
акредитација и евалуација на високото образование на 
седницата одржана на 31.10.2011 година донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ КОМПОНЕНТИ КОИ 
ТРЕБА ДА ГИ ПОСЕДУВААТ СТУДИСКИТЕ 
ПРОГРАМИ ОД  ПРВИОТ, ВТОРИОТ И ТРЕТИОТ 

ЦИКЛУС НА СТУДИИ 
 

Член 1 
Во членот 2 став 1 после бројот 1 се додаваат брое-

ви 1а кој гласи: „Општи дескриптори на квалификации 
за секој циклус на студии согласно со Уредбата за на-
ционалната рамка на високо-образовните квалифика-
ции“ и 1б кој гласи: „Специфични дескриптори на ква-
лификацијата со кои се одредуваат резултатите од уче-
њето за поединечна студиска програма согласно со 
Уредбата за националната рамка на високо-образовни-
те квалификации“. 

Во членот 2 после бројот 24 се додава нов број 24а 
кој гласи: „Резултати од изведената самоевалуација 
согласно Упатството за единствените основи на евалу-
ацијата и евалуационите постапки на универзитетите 
донесено од Агенција за евалуација на високото обра-
зование во Република Македонија и од Интеруниверзи-
тетска конференција на Република Македонија (Скопје 
-Битола, септември 2002). 

Прилогот бр.1 со додавање на измените и дополну-
вањата станува прилог бр.1а. 

 
Член 2 

Во членот 3 став 1 после бројот 1 се додаваат брое-
ви 1а кој гласи: „Општи дескриптори на квалификации 
за секој циклус на студии согласно со Уредбата за на-
ционалната рамка на високо-образовните квалифика-
ции“ и 1б кој гласи: „Специфични дескриптори на ква-
лификацијата со кои се одредуваат резултатите од уче-
њето за поединечна студиска програма согласно со 
Уредбата за националната рамка на високо-образовни-
те квалификации“ 

Во членот 3 после бројот 26 се додава нов број 26а 
кој гласи: „Резултати од изведената самоевалуација 
согласно Упатството за единствените основи на евалу-
ацијата и евалуационите постапки на универзитетите 
донесено од Агенција за евалуација на високото обра-
зование во Република Македонија и од Интеруниверзи-
тетска конференција на Република Македонија (Скопје 
-Битола, септември 2002). 

Прилогот бр. 2 со додавање на измените и дополну-
вањата станува прилог бр. 2а. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува на сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
 

31 октомври 2011 година        Претседател на Одборот  
             Скопје                     за акредитација и евалуација 

                         на високото образование 
                        проф. д-р Михаил Петковски, с.р. 
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 ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ 
МУЗИЧКИ ПРАВА  

3381. 
Врз основа на  членовите  137, 138, 139 и 150 ст.2 од 

Законот за авторското право и сродните права („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 115/10, 140/10 и 51/11), како и членовите 
38,39,40,42,43,44,45 и 46 од Статутот на Здружението за 
заштита на авторски музички права (во натамошниот 
текст ЗАМП), Собранието на ЗАМП на седницата одржа-
на на 3.11.2011 година, го донесе следниот 

 
П Р А В И Л Н И К 

СО ТАРИФА ЗА КОРИСТЕЊЕ  АВТОРСКИ  
МУЗИЧКИ ДЕЛА 

 
Член 1 

Со овој Правилник се определуваат условите под 
кои правно или физичко лице (во натамошниот текст: 
корисник) може јавно да соопштува, односно објавува 
музички дела, кои ЗАМП колективно ги управува на 
територијата на Р. Македонија, во согласност со Зако-
нот за авторското право и сродните права( во поната-
мошниот текст ЗАПСП), Статутот на ЗАМП бр.47-2-
0201 од 2.2.2011 година и Решението за давање дозвола 
за колективно управување на Министерството за кул-
тура на Владата на Република Македонија бр. 54-
5454/1 од 3.4.2011 година, објавено во „Службен вес-
ник на РМ“ бр. 65/11 од 10.5.2011 година. 

 
Член 2 

Репертоарот на ЗАМП го сочинуваат објавени му-
зичко несценски дела како што се :  

а)ораториуми, кантати, дела на симфониската, ка-
мерната, солистичката, хорската, забавната, детската, 
народната, џез музиката и сл.; 

б)извадоци од музички сценски дела (опери, бале-
ти, оперети и сл.) без оглед на нивното траење под ус-
лов тие извадоци да не претставуваат драмска целина; 

в)музика од музичко-кореографски дела (концертни 
и радио изведувања) без оглед на траењето; 

г)музички дела користени во драмски дела, било да 
се користени како музичка придружба или како музич-
ка илустрација или да се вклопени во самиот драмски 
текст;  

д)музика користена во ТВ серии, ТВ филмови и кине-
матографски филмови што се емитуваат преку телевизија; 

ѓ)несценски музички дела кои драмско-сценски или 
кореографски се прикажуваат на сцена или телевизија; 

е)музика за музичко-литературни емисии или при-
редби (музички приказни, рецитали, хумористични и 
слични емисии, приредби и слично);                                                                                                                                                                 

ж)музички дела употребени за шпици, звучни запи-
си, интермеца со звучна илустрација. 

з) обработка на народно творештво. 
  

Член 3 
ЗАМП под исти услови колективно ги управува на 

територијата на Р.Македонија правата на домашните 
автори и носители на авторски права како и на стран-
ските автори и носители на авторски права, според 
ЗАПСП и Статутот на ЗАМП, а врз основа на меѓуна-
родните конвенции  и други договори склучени меѓу 
Р.Македонија и други земји, како и врз основа на реци-
прочни договори склучени меѓу ЗАМП и соодветни 
странски здруженија. 

 
Член 4 

Корисникот е должен да обезбеди дозвола од 
ЗАМП за секое јавно користење, односно објавување 
на авторски музички дела од репертоарот на ЗАМП.  

Дозволата од претходниот став, може да се издаде 
за еднократно или повеќекратно (за договорен времен-
ски период) користење на авторски музички дела. 

 
Член 5 

Кога вршењето определени услуги/дејности согласно 
ЗАПСП како (угостителска, сместувачка, транспортна, 
продажно-галериска, концертна, интерпретаторска, сцен-
ска/естрадна, радиодифузна и слично) е поврзано со кори-

стење право кое колективно се управува од ЗАМП, над-
лежниот орган  за издавање дозвола/решение за вршење 
на дејноста, истата  ќе ја издаде, доколку вршителот на 
дејноста претходно склучил договор со ЗАМП. 

 
Член 6 

Корисникот е должен најдоцна 15 дена пред денот 
на користењето на авторски музички дела, да ја изве-
сти организацијата и да побара дозвола за користење, а 
во рок не подолг од 15 дена од денот на користењето, 
да и достави на организацијата целосни податоци за 
користените дела, за местото и времето на користењето 
и да изврши исплата на надоместоците. 

Корисникот е одговорен за потполноста и вистини-
тоста на податоците внесени во прегледот на изведени-
те, односно објавени дела. 

РТВ организациите се должни еднаш месечно да му 
доставуваат на ЗАМП прегледи на емитувани авторски 
дела, во облик и содржина  определени со договор.  

Член 7 
Користењето на репертоарот без дозвола на ЗАМП, 

претставува кривично дело согласно одредбите од 
ЗАПСП односно Кривичниот закон. 

 
Член 8 

Висината на надоместоците за користење на автор-
ски музички дела се определуваат со : 

1) Општ договор меѓу ЗАМП и здруженијата на од-
делни категории корисници, односно нивните комори 
што преставуваат мнозинство корисници (општ дого-
вор);   

2) Поединечен договор меѓу ЗАМП и поединечен 
корисник (поединечен договор)  и  

3) Доколку надоместоците за јавно соопштување не 
се определени со договор (општ и поединечен) тие се 
плаќаат согласно Правилникот со Тарифа за користење 
авторски музички дела на ЗАМП. 

За ист вид и обем на користење на авторските дела, 
во општ договор, не може да се утврдуваат повисоки  
износи на надоместоци за користење од оние што се 
утврдени во тарифата, а со поединечен договор, не мо-
же да се утврдуваат повисоки износи на надоместоци 
за користење од оние што се утврдени во општиот до-
говор, односно тарифата.                                     

                                        
Член 9 

Користење авторско дело без плаќање надоместок 
по исклучок е дозволено во следните случаи  : 

- користење авторско  дело заради илустрирање во 
образовни или научни истражувања до степен оправ-
дан со некомерцијалната цел што треба да се постигне, 
под услови да се наведе името на авторот и изворот, 
освен доколку тоа е невозможно ; 

- користење авторско дело за потребите на лица со 
посебни потреби на начин кој е непосредно поврзан со 
посебната потреба, до степен што таа го бара и без ко-
мерцијална цел; 

- користење делови на авторски дела (цитати), во 
научни истражувања за настава, критика, полемика или 
преглед, во обем и до степен потребен за конкретната 
намена и под услов да се наведе името на авторот и из-
ворот, освен доколку тоа не е возможно; 

- користење дела за целите на јавната безбедност 
или во судска, парламентарна или административна 
постапка; 

- користење авторско дело за време на верски  обре-
ди  или   други службени одбележувања, организирани 
од органите на државната власт и единиците на локал-
ната самоуправа, во рамките на официјалниот протоко-
ларен дел, одржани во седиштето или службените про-
стории на организаторот; 

- преработка на дело во пародија, карикатура или 
пастиж, под услов преработката да не создава забуна 
во однос на оригиналот на делото и авторството и ако 
преработката е во рамките на дозволеното користење 
на делото; 

- умножување авторско   дело на носач на тон и 
слика,  јавно соопштување  на делото од тој носач, како 
и јавно соопштување на делото  што се емитува, во 
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продавници, на саеми и други места каде што се де-
монстрира работата на апарати  за снимање, умножува-
ње и пренесување на тон и слика, во мера што е неоп-
ходна за демонстрирање на работата на апаратите. За-
писите/снимките создадени по оваа основа веднаш се 
бришат; 

- јавно соопштување и ставање на располагање на 
јавноста на авторско дело заради истражување или 
лично усовршување на определени места во јавни, на-
учни, културни, образовни и други установи од сличен 
карактер, доколку делото не може да се купи, или за 
неговото користење не е потребна дозвола и е дел од 
колекциите/фондот на установите. 

  
Член 10 

При користење  дела на хуманитарни манифеста-
ции или други  активности, Управниот одбор може да 
одлучи, во целост или делумно, дел од авторскиот на-
доместок да се вложи во хуманитарната цел, под след-
ните услови: 

- Доколку организаторот (корисникот) е регистри-
ран како непрофитна организација, за обавување на ху-
манитарна  дејност; 

- Доколку организаторот (корисникот) достави ба-
рање (известие) за користење на музички дела на хума-
нитарната манифестација најмалку 15 дена пред кори-
стењето;                                              

- Доколку сите изведувачи настапуваат на приред-
бата бесплатно;                                                                        

- Доколку организаторот (корисникот) јавно го на-
веде ЗАМП како лице кое придонесува за одржување 
на хуманитарната манифестација; 

- Доколку организаторот (корисникот) во рок од 15 
дена по одржувањето на хуманитарната манифестација 
ја достави сета финансиска документација од која мо-
же да се забележат сите приходи и расходи од манифе-
стацијата. 

 
Член 11 

Надоместоците за користење на авторското дело се 
определуваат според следните основи: 

1) кога користењето на авторското дело е нужно за 
вршење на дејноста на корисникот, односно зависи од 
неговото користење (концертна, интерпретаторска, 
танцова, забавни приредби со наплата на влезници или 
друг облик на наплата и слично) надоместокот за кори-
стење се определува, по правило, во процент од прихо-
дот кој што корисникот го остварува, со користењето 
на авторското дело.  

2) кога користењето на авторското дело е нужно за 
вршење на дејноста на корисникот, односно зависи од 
неговото користење, а не е можно одделно утврдување 
на посебниот приход остварен од користењето (радио-
дифузното емитување), надоместокот за користење се 
определува во процент од приходот кој ги опфаќа 
средствата од радиодифузната такса и/или претплата, 
рекламите, спонзорставата,  дотациите и приходите од 
промет на програми. Како приход не се сметаат средс-
твата за данокот за додадена вредсност, средствата од 
кредити и камата на кредити.                                                                    

3) доколку со јавното користење на авторското де-
ло, не се остварува приход (приредби, манифестации и 
слично), надоместокот може да се определи во процент 
од трошоците потребни за користење на авторското де-
ло, надоместоците или платите на авторите, хонорарот 
на изведувачите, трошоците за користење на просторот 
при користењето на авторското дело и други соодветни 
трошоци; 

4) при утврдување на надоместоците од точките 1, 
2 и 3 на овој член се определува и најнискиот номина-
лен (апсолутен) износ на надоместок и  

5) доколку користењето на авторското дело не е 
нужно за вршење на дејноста на корисникот, меѓутоа 
придонесува кон зголемување на пријатноста на крај-
ните корисници на нивните услуги (сместувачки капа-
цитети, хотели, изложбени простори, угостителски об-
јекти, превозни средства и други слични дејности ), на-
доместокот се определува во паушален износ . 

Член 12 
При определувањето  на висината на надоместоци-

те се земаат предвид: 
1) правата,видовите и обемот на нивното користе-

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

кот поради користењето на делата;  
6)структурата и природата на програмата (форма-

тот на радиодифузниот сервис), согласно со издадената 
дозвола за вршење радиодифузна дејност (кај радиоди-
фузното емитување); 

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

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

Член 13 
Билетите кои се даваат на спонзорите или донато-

рите од страна на организаторите на концертна, интер-
претаторска, танцова и слична приредба  се пресмету-
ваат во приходот  од  соодветната  приредба.  

ЗАМП признава  до 10% гратис од вкупниот број на 
билети. 

 
Член 14 

Надоместот во паушален износ се изразува во бодо-
ви, а вредноста на бодот (1 бод) се изразува во денари. 

Вредноста на бодот во тарифниот дел од Правилни-
кот изнесува 4,00 денари. 

Вредноста на бодот се усогласува, годишно со по-
растот на цените на мало, според објавените статистич-
ки податоци. 

Ако порастот на цените на мало е поголем од 10% 
во однос на почетокот на годината, вредноста на бодот 
може да се усогласи и во текот на годината. 

 
Член 15 

Корисникот е должен да води уредна евиденција за 
остварените приходи, односно надоместоци на изведу-
вачите, кои служат како основа за пресметка на надо-
местокот за изведување, односно објавување. 

ЗАМП има право на увид и контрола во податоците 
од кои зависи висината на авторскиот надоместок, а 
корисникот е должен тоа да му го овозможи.                                              

                                              
Член 16 

Кога од финансиска или друга документација од  
корисникот не е можно да се има увид во приходот, кој 
е основа за пресметка на авторскиот надоместок, 
ЗАМП ќе го пресмета по највисоката тарифна ставка, 
која е со важност за соодветното користење на автор-
ските дела. 

 
Член 17 

Собранието на ЗАМП дава автентично толкување 
на Правилникот со тарифа за користење на авторски 
музички дела.                                                                   

 
Член 18 

По влегување во сила на овој Правилникот со тари-
фа за користење на авторски музички дела престанува 
да важи Правилникот за јавно соопштување и сооп-
штување на музички дела во јавноста („Сл. весник на 
РМ“ бр. 71/07, 70/08 и 81/09).  

 
Член 19 

Правилникот со тарифа за користење на авторски 
музички дела по неговото донесување согласно ЗАПСП 
и Статутот на ЗАМП, се објавува во „Службен весник на  
Република Македонија”. 

Правилникот влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето. 

 
Бр. 461-1-0201                  Собрание на ЗАМП 

4 ноември 2011 година                Претседател, 
  Скопје                  проф.д-р Димитрије Бужаровски, с.р. 
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II  ЗАБАВНИ ПРИРЕДБИ 
 

Тарифен број  2 
 

За  јавно соопштување  на музички дела: 
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 10% од приходот, а најмалку 2 
000 бода, колку што изнесува надоместот и во случај 
кога приредбата е без наведената наплата. 

б) на сезонски забавни приредби како што се бал, 
маскенбал, карневал, пречек на Нова година, 8 март и 
слични со наплата на влезници или друг облик на нап-
лата, надоместот изнесува 12% од приходот, а најмалку 
3 000 бода, колку што изнесува надоместот и во случај 
кога приредбата е без наведената наплата. 

 
III  ДРУГИ ПРИРЕДБИ 

 
Тарифен број 3 

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

лет, академија  или слична  приредба со наплата на 
влезници,  надоместот изнесува 6% од  приходот, а нај-
малку  600 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 приредби со наплата на 
влезници, надоместот изнесува 4% од  приходот, а нај-
малку 3.000 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  при-
ходот, а најмалку 2 000 бода колку што изнесува надо-
местот и во случај кога приредбата е без наведената 
наплата.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г) на спортски приредби надоместот изнесува: 
-   до  10.000 седишта 200 бода 
-   од  10.000 седишта до 30.000 седишта 300 бода 
-  над 30.000 седишта 400 бода 
д) на свадби, крштевки, сунет и слични приредби со 

жива  или механичка музика за јавно соопштување на  
музички дела надоместот изнесува по приредба: 

-  до   100         лица           500 бода 
-  од   101-150  лица             1.000 бода 
-  од   151-200  лица             1.500 бода 
-  од   201-250  лица                  2.000 бода  
-  од   251- 300 лица                  2.500 бода 
-  над 300          лица                   3.000 бода  
ѓ) за приредби од точка  д) кои се одржуваат во про-

стории во кои се врши угостителска дејност ( рестора-
ни, ноќни клубови и барови, диско клубови и сл.)  на-
доместот се зголемува за 50%. 

е) за приредби од точка д) кои се одржуваат во про-
стории во кои инаку не се врши угостителска дејност 
(општествени домови, саеми, музеи, шатори и сл.) на-
доместот се намалува за 50%.  

 
Б. НАДОМЕСТ ЗА ПОВРЕМЕНО ИЛИ ПОСТОЈАНО 

ЈАВНО СООПШТУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕЛА 
 

IV.  УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ 
 

Тарифен број 4 
 
1. За јавно соопштување на музички дела по пат на 

механичка музика во угостителските објекти, диско 
клубови и ноќни барови, месечниот надомест се утвр-
дува врз основа на бројноста на потенцијалните корис-
ници, категоријата и  големината на просторот, права-
та, видовите и обемот на нивното користење односно 
траење на јавното соопштување  и изнесува  како што е 
предвидено во следната табела : 



4 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 155 

2. За користење на жива музика основицата од став 
1 се зголемува за 100%. 

3. Во случаи кога се наплатуваат влезници или за-
должителна консумација до четири дена во неделата, 
основицата од став 1 и 2 се зголемува за дополнителни 
40%. 

4. Во случаи кога се  наплатуваат влезници или за-
должителна консумација повеќе од четири дена во не-
делата, основицата од став 1 и 2 се зголемува за допол-
нителни  50%.   

 
V.   ХОТЕЛИ 

 
Тарифен бр. 5 

 
1. За користење на музички дела во пансиони, хо-

телски соби, апартмани, хотелски населби, апартман-
ски населби и сл. сместувачки капацитети,  по пат на 
радио апарати, интерна телевизија од затворен тип или 
било која друга телевизиска или кабелска мрежа месеч-
ниот надомест изнесува во зависност од капацитетот  
на објектот и тоа: 

а) до   25 гости                          500 бода 
б) од   26  до  50 гости                   1.000 бода 
в) од   51  до  75 гости              1.700 бода 
г) од   76  до 100 гости                  2.500 бода  
д) од 101  до 500 гости                  3.600 бода 
ѓ) повеќе од 500 гости                  6.000 бода 
2. За користење на музички дела во заеднички про-

стории на хотели (фоаје, ресторан сали и сл.) месечни-
от надомест се утврдува според категоријата на хоте-
лот и тоа: 

а) за хотели од V категорија, апартмани, пансиони и 
мотели од  трета категорија  надоместот изнесува  250 
бода 

б) за хотели од IV и III категорија, мотели, апартма-
ни и пансиони од  втора категорија  надоместот изнесу-
ва  500 бода 

в) за хотели од II  категорија, мотели, апартмани и 
пансиони од  прва категорија  надоместот изнесува 
1.000 бода 

г) за хотели од I категорија надоместот изнесува 
1.500 бода 

д) за хотели де лукс категорија надоместот изнесува 
2.500 бода. 

 
VI. ТРГОВСКИ И ДРУГИ ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИ 

 
Тарифен бр. 6 

 
1. За користење на музички дела по пат на механич-

ка музика во трговски центри, стоковни куќи, бензиски 
пумпи, супермаркети, продавници, бутици, деловни 
простории, производни погони и сл. месечниот надо-
мест се утврдува во зависност од големината на про-
сторот и  изнесува: 

а)  до 50 м2 основицата изнесува 1 бод по 1 м2 ; 
б) од  50 м2 до 200 м2 основицата изнесува 0,7 бода 

по 1 м2 и 
в) за секој квадратен метар над  200 м2 основицата 

изнесува 0,5 бода по 1 м2 .           
2. Кога музичките дела се соопштуваат и на отво-

рен јавен простор надоместот од претходниот став се 
зголемува за 100 бода.  

 
VII. ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАНИ 

 
Тарифен број  7 

 
1. За користење на музички дела по пат на механич-

ка музика во  берберски или  фризерски салони, салони 
за масажа и козметика, слаткарници или други занает-
чиски дуќани месечниот надомест се утврдува во за-
висност од големината на просторот и  изнесува: 

а) до 50 м2 основицата изнесува 1 бод по 1 м2 и 
б) од  50 м2 до 200 м2 основицата изнесува 1,5 бода 

по 1 м2 
2. Кога музичките дела се соопштуваат и на отво-

рен јавен простор, надоместот  од претходниот став се 
зголемува за 100 бода.  

 
VIII. ОДМОРАЛИШТА И ПЛАНИНАРСКИ ДОМОВИ 

 
Тарифен број  8 

 
За користење на музички дела по пат на механичка 

музика во одморалишта и планинарски домови  месеч-
ниот надомест изнесува 100  бода.  

  
IX.  САЕМИ 

 
Тарифен број 9 

 
За користење на музички дела по пат на механичка 

музика, надомест се плаќа во висина од 300 бода дневно. 
 

IX.  СЛУЖБЕНИ ПРОСТОРИИ СО МАСОВЕН ПРИ-
СТАП НА СТРАНКИ 
(БАНКИ, АГЕНЦИИ ) 

 
Тарифен број 10 

 
За користење на музички дела по пат на механичка 

музика во банки, агенции  и сл.простории со масовен 
пристап на странки  месечниот надомест изнесува 100 
бода.  
 

X.   ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 
 

Тарифен број 11 
 
1. За користење на музички дела по пат на механич-

ка музика во средства кои вршат јавен превоз (автобу-
си, возови, бродови и сл.)  месечниот надомест изнесу-
ва  50 бода по средство. 

2.  За користење на музички дела по пат на меха-
ничка музика во средства кои вршат  туристички пре-
воз (автобуси, бродови и сл.) месечниот надомест  из-
несува   250 бода по средство. 

3. За користење на музички дела по пат на механич-
ка музика во авиони надомест  плаќаат  месечно во  из-
нос од 500 бода по авион. 

4.  Во случај на користење на жива музика на брод 
се применува одредбата од Тарифен бр.4  ст. 2.          

5. За користење на музички дела по пат на механич-
ка музика во такси возила, како обврзник е здружение-
то на такси возачи, а месечниот надомест изнесува 5 
бода по регистрирано такси возило. 

6. За користење на музички дела по пат на механич-
ка музика во пропагандни цели по пат на возило со 
разглас дневниот надомест изнесува 20 бода.  

 
XI.  ЧЕКАЛНИЦИ И СТАНИЦИ 

 
Тарифен број 12 

 
За користење на музички дела по пат на механичка 

музика на автобуски станици, железнички станици, 
бродски пристаништа и аеродроми, месечниот надо-
мест  изнесува 400 бода.  

 
XII.    КИНО САЛИ 

 
Тарифен број 13 

 
За користење на музички дела по пат на механичка 

музика, пред почетокот на претставата, во паузата или 
по претставата во кино салата, се плаќа месечен надо-
месток по следната табела: 
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XIII.   ТЕЛЕКОМ УСЛУГИ 
 

Тарифен број 14 
 
За соопштување на музички дела по пат на телефон 

надомест се плаќа месечно во износ од 10% од прихо-
дот остварен остварен по тој основ, според бројот  на 
регистрирани импулси. 

Доколку корисникот не достави податоци за оства-
рениот приход, надоместот ќе се пресмета во двоен из-
нос од последниот месец за кој постојат податоци.    

Доколку се работи за нов корисник кој нема да до-
стави податоци за остварениот приход,  надомест ќе му 
се пресмета во двоен износ,  врз основа на просекот на 
податоци добиени од други корисници. 

                                     
XIV.   МУЗЕИ, ГАЛЕРИИ, ИЗЛОЖБИ 

 
Тарифен број 15 

 
За користење на музички дела по пат на механичка 

музика во музеи, галерии, на изложби и сл. со помош 
на разглас, екран и др. месечниот надомест изнесува 50 
бода.  

 
XV.   САЛОНИ ЗА ЗАБАВА 

 
Тарифен број 16 

 
За користење на музички дела по пат на механичка 

музика во салони за забава и игри на среќа (обложувал-
ници, билијард, автомати, флипери и сл.), доколку не 
се даваат угостителски услуги,  месечниот надомест  
изнесува 50 бода.  

 
XVI.    ЗАБАВНИ ПАРКОВИ 

 
Тарифен број 17 

 
За користење на музички дела по пат на механичка 

музика во забавни паркови, месечниот надомест изне-
сува 100 бода.  

 
XVII.    СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ 

 
Тарифен број 18 

 
За користење на музички дела по пат на механичка 

музика на спортски простори,  лизгалишта, базени и 
сл., месечниот надомест изнесува  300 бода.    

   
XVIII.   ШКОЛИ ЗА ИГРАЊЕ 

 
Тарифен број 19 

 
Надомест се плаќа месечно и изнесува без оглед на 

видот на музиката 300 бода. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIX.  АЕРОБИК, ФИТНЕС И САЛОНИ ЗА УБАВИНА 
 

Тарифен број 20 
 
За користење на музички дела по пат на механичка 

музика во центри за аеробик, фитнес и салони за уба-
вина (козметика и масажа) месечниот надомест  изне-
сува 300 бода.  

 
XX.  МУЗИЧКИ АВТОМАТИ 

 
Тарифен број 21 

 
За јавно соопштување на музички дела од музички 

автомати без екран, надомест се плаќа месечно и изне-
сува 400 бода. 

За јавно соопштување на музички дела од музички 
автомти со екран, надомест се плаќа месечно и изнесу-
ва 1000 бода. 

 
XXI.  СВИРАЧИ  ПОЕДИНЦИ 

 
Тарифен  број 22 

 
Надомест плаќаат свирачи поединци (улични сви-

рачи и др.) за јавно соопштување на музички дела  ме-
сечно во износ од 100 бода 

На инвалиди со над 50% инвалидност, надоместот 
им се намалува за 50%. 

 
В. РАДИОДИФУЗНО ЕМИТУВАЊЕ 

 
XXII. ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

 
Тарифен бр 23 

 
1.За емитување на несценски музички дела од стра-

на на ЈП Македонска радио телевизија , кога користе-
њето на авторското дело е нужно за вршење на дејно-
ста на корисникот, односно зависи од нивно користе-
ње, а не е можно одделно утврдување на посебниот 
приход остварен од користењето (радиодифузното 
емитување), надоместокот за користењето се определу-
ва во процент од приходот кој ги опфаќа срествата од 
радиодифузната такса и/или претплата, рекламите, 
спонзорствата, дотациите и приходите од промет на 
програми.  

 Како приход не се сметаат средствата за данок за 
додадена вредност, средствата од кредити и камати на 
кредити. 

 2. ЈП Македонска радио телевизија, доколку со до-
говор не е поинаку утврдено, авторски надомест плаќа 
месечно  и тоа: 

-  4 % од приходите остварени врз основа на радио-
дифузната такса  и  

- 4% од приходите остварени врз основа на рекла-
мите, спонзорствата, дотациите и приходите од промет 
на програми.        
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XXIII. ТРГОВСКИ РАДИО ДИФУЗНИ ДРУШТВА
Емитување и пренос на радио програмски сервис 

 
Тарифен број 24 

 
1. За емитување на несценски музички дела по пат на радио, кога користењето на авторското дело, е нуж-

но за вршење на дејноста на корисникот, односно зависи од нивно користење, а не е можно одделно утврду-
вање на посебниот приход остварен од користењето ( радиодифузното емитување), надоместокот за користе-
њето се определува во процент од приходот кој ги опфаќа средствата од радиодифузната такса и/или претп-
лата, рекламите, спонзорствата, дотациите и приходите од промет на програми.   

2. Како приход не се сметаат средствата за данокот за додадена вреност, средствата од кредити и камати 
на кредити . 

3.При утврдување на висината на надоместоците се зема во предвид и структурата и природата на програ-
мата (форматот на радиодифузниот сервис),  согласно со издадената дозвола за вршење радиодифузна деј-
ност и тоа : 

а) говорни и говорно-музички радија од општ формати 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 специјализиран формат ; 
в) музичко-говорни и музички радија од општ формат и 
г) музичко-говорни и музички радија од специјализран формат .  
4.Подрачјето односно сервисната зона на која се врши дејноста. 
Доколку со договор не е поинаку утврдено, авторскиот надомест се плаќа месечно и тоа:  
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XXIV. ТРГОВСКИ РАДИО ДИФУЗНИ ДРУШТВА
Емитување и пренос на телевизиски програмски сервис 

 
Тарифен бр.25 

 
1.За емитување на несценски музички дела по пат на телевизија, кога користењето на авторското дело, е 

нужно за вршење на дејноста на корисникот, односно зависи од нивно користење, а не е можно одделно утвр-
дување на посебниот приход остварен од користењето ( радиодифузното емитување), надоместокот за кори-
стењето се определува во процент од приходот кој ги опфаќа средствата од радиодифузната такса и/или претп-
лата, рекламите, спонзорствата, дотациите и приходите од промет на програми.    

2.Како приход не се сметаат средствата за данокот за додадена вреност, средствата од кредити и камати на 
кредити . 

3.При утврдување на висината на надоместоците се зема во предвид и структурата и природата на програ-
мата (форматот на радиодифузниот сервис),  согласно со издадената дозвола за вршење радиодифузна дејност 
и тоа : 

а) Телевизискиот  програмски сервис од општ формати 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) Телевизискиот програмски сервис од специјализиран формат 
4. Подрачјето односно сервисната зона на која се врши дејноста. 
Доколку со договор не е поинаку утврдено, авторскиот надомест се плаќа месечно и тоа:  
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XXV. НЕПРОФИТНИ РАДИОДИФУЗНИ УСТАНОВИ
 

Тарифен број 26 
 
Во согласност со чл.7 и 10 од Законот за радиодифузна дејност, образовни, културни и други установи и 

здруженија можат да основаат непрофитна радиодифузна установа со цел за да се задоволат потребите и ине-
ресите на специфични целни групи 

Непрофитни радиодифузни установи, авторски надомест плаќаат доколку со договор не е поинаку утврде-
но и тоа :             

-   150 бода месечно . 
 

XXVI.ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА  
САТЕЛИТСКО ЕМИТУВАЊЕ 

 
Тарифен број 27 

 
1. За сателитско емитување на несценски музички дела по пат на телевизија, кога користењето на автор-

ското дело, е нужно за вршење на дејноста на корисникот, односно зависи од нивно користење, а не е можно 
одделно утврдување на посебниот приход остварен од користењето( радиодифузното емитување), надоместо-
кот за користењето 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.   

2. Како приход  не се сметаат средствата за  данокот за  додадена  вреност, средствата од кредити и камати 
на кредити . 

3. При утврдување на висината на надоместоците се зема во предвид и структурата и природата на про-
грамата (форматот на радиодифузниот сервис),  согласно со издадената дозвола за вршење радиодифузна деј-
ност и тоа : 

а) Телевизискиот програмски сервис од општ формати 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) Телевизискиот програмски сервис од специјализиран формат .  
4. Подрачјето односно сервисната зона на која се врши дејноста. 
Доколку со договор не е поинаку утврдено, авторскиот надомест се плаќа месечно и тоа:  
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 XXVII.ЕМИТУВАЊЕ ПРЕКУ САТЕЛИТ ПО ПАТ НА СРЕДСТВА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА СИГНАЛ 

(DIRECT TO HOME технологија) 
                                                       

Тарифен број 28 
 
Доколку со договор не е поинаку утврдено, авторскиот надомест за емитување на авторски музички дела 

преку сателит по пат на средства за декодирање на сигнал (DIRECT TO HOME технологија) плаќаат надомест 
во висина од:  

-   4  бода , по декодер и по ТВ канал, годишно. 
Операторот е должен да достави извештај за бројот на декодери, како и попис на каналите кои ги емитува, 

најдоцна до 15-ти во месецот за претходниот месец.  
Пописот на канали мора да ги содржи сите канали кои ја сочинуваат понудата на операторот, со званичен 

назив на каналите и земјата на потеклото. 
  

XXVIII. КАБЕЛСКО РЕЕМИТУВАЊЕ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИСКИ ПРОГРАМИ ВО КАБЕЛСКА МРЕЖА 
 

Тарифен број 29 
 
Авторскиот надомест за користење на авторското право и сродните права за дистрибуција на радио и теле-

визиски програми во кабелска мрежа се утврдува со посебни договори чиишто  договорни  страни се носите-
лите на правата:: Здружението за заштита на авторските музички права ,,ЗАМП,, во име на странските носите-
ли на правата, членки на CISAC и другите странски  носители на правата-радиодифузните кооператори: 
Европската радиодифузна унија EBU, Здружението на приватни радио и телевизиски канали VGMedia GmbH, 
како и Асоцијацијата за меѓународно колективно остварување на аудиовизуелни дела AGICOA од една страна 
и корисниците на правата оператори на кабелска мрежа од друга страна. 

Авторскиот надомест за кабелско  реемитување на авторски музички дела на радио и телевизиски програ-
ми во кабелска мрежа кои не се вклучени во посебните договори од ст.1 од овој Тарифен број  плаќаат надо-
мест во висина од:  

-  2 бода, по претплатник и по ТВ канал, годишно. 
Операторот на кабелска мрежа е должен да достави извештај за бројот на претплатници, како и попис на 

каналите кои ги реемитува до 15-ти во месецот за претходниот месец.   
Пописот на канали мора да ги содржи сите канали кои ја сочинуваат понудата на операторот на кабелска 

мрежа, со званичен назив на каналите и земјата на потеклото.  
 

XXIX.   ДАВАЊЕ ПОД НАЕМ 
 

Тарифен број 30 
 
Авторскиот надомест за давање на фонограми и видеограми под наем изнесува  4% од висината на наемни-

ната, врз основа на приложен извештај од корисникот најдоцна до 15-ти во месецот за претходниот месец. 
 

XXX.   ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ 
 

Тарифен број 31 
             
1.Стриминг на музички содржини без можности за даунлоудирање:  
Авторскиот надоместок за користење на интернет услуги изнесува 10% од приходот на интернет страница-

та со музички содржини, но не помалку од минималниот износ, утврден во следната табела според категории: 
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Минималниот надомест за наведените категории се пресметува независно една од друга, а потоа се соби-

раат. 

Приходот се дефинира како приход од претплата, реклами, спонзорства, дотации, провизии, цесии, ком-

пензации и слични страници со музички содржини. 

 

2. Даунлоудирање на музички дела 

 

Авторскиот надомест  изнесува  10%  од  малопродажната  цена  на  содржината. 

Минималниот надомест изнесува  1 бод  по  дистрибуиран дел.                                   
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3382. 
Врз основа на членот 144 од Законот за авторското 

право и сродните права на Република Македонија 
(„Сл.весник на РМ“ бр. 115/10, 140/10 и 51/11), како и 
членовите 38, 39, 41, 42, 48 и 49 од Статутот на Здру-
жението за заштита на авторски музички права (во по-
натамошен текст ЗАМП), Собранието на  ЗАМП, на 
седницата одржана на  ден 3.11.2011 година го донесе 
следниов 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА АВТОРСКИТЕ 
НАДОМЕСТОЦИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Правилникот за распределба на авторските надоме-
стоци (во натамошниот текст: Правилник), ги утврдува 
основните начела за распределба на авторските надо-
местоци на носителите на авторски музички права (во 
понатамошен текст: носители на права) кои ЗАМП ко-
лективно ги управува врз основа на Решението за дава-
ње  дозвола, согласно Законот за авторското право и 
сродните права  на Република Македонија (во поната-
мошен текст: ЗАПСП) . 

 
Член 2 

ЗАМП е организација за колективно управување на 
авторските музички права на носителите на права која 
согласно со Решение за давање  дозвола на Министерс-
твото за култура на Владата на Република Македонија 
бр.54-54-5454/1 од 03.04.2011 година објавено во 
Службен Весник на РМ бр. 65/11 од 10.05.2011 година, 
ги управува следните права: 

1. Умножување и изнајмување несценски музички 
дела на фонограми и видеограми; 

2. Јавно соопштување несценски музички дела (јав-
но изведување; јавно пренесување; радиодифузно еми-
тување; реемитување и ставање на располагање на јав-
носта); 

3. Кабелско реемитување на музички несценски де-
ла; 

4. Надомест од правото на следство на оригинал 
(ракопис) на музички  дела;              

ЗАМП во случаите на единствените надоместоци 
согласно ЗАПСП а предвидени во Статутот,  колектив-
ното управување на правата може да го врши по овла-
стување на други организации на носители на права 
преку склучување посебен договор или може со дого-
вор да овласти друга соодветна организација да го вр-
ши колективното управување на тие права.     

ЗАМП може да врши административно технички 
работи за права кои се надвор од правата за кои има 
дозвола, а се во надлежност на други здруженија сог-
ласно договор.   

 
             

Член 3 
Правата од член 2 на овој Правилник, ЗАМП ги 

управува врз основа на Законот за авторското право и 
сродните права, Статутот на ЗАМП, овој Правилник и 
други акти и одлуки донесени врз основа на Статутот. 
Во согласност со соодветните законски прописи, 
ЗАМП го обезбедува колективното управување со мо-
ралните и материјални права на носителите на   права. 

Член 4 
ЗАМП колективно ги управува авторските музички 

права на  носителите на  права кои со пријавување на 
своите дела или врз основа на договор за тоа му даваат 
овластување на ЗАМП. 

Колективно управување ЗАМП остварува и без до-
говор со носителите на правата, врз основа на одредби-
те од член 130 од Законот за авторското право и срод-
ните права. 

Странските автори и членовите на странските орга-
низации, уживаат еднаква заштита како и домашните 
автори, доколку така е определено со меѓународен до-
говор, со Законот за авторското право и сродните права 
на Република Македонија, ако постои фактички реци-
процитет и согласно Статутот на ЗАМП. 

 
Член 5 

Авторските права на носителите на права ЗАМП ги 
управува под еднакви услови. 

Одредбите на овој Правилник се задолжителни за 
сите носители на права чии права ЗАМП ги управува. 

Носителот на права, не може да овласти друго фи-
зичко или правно лице да ги управува неговите автор-
ски права, ниту тоа може да го чини сам, без претходно 
одобрение на ЗАМП. 

Доколку  носителот на права постапи спротивно на 
одредбите на овој член, ЗАМП може да бара од него 
надомест на штета. 

 
Член 6 

На македонските државјани чии авторски права ко-
лективно ги управува ЗАМП, а кои се постојано насе-
лени во странство, може да им се овозможи зачленува-
ње во странска организација од 01 јануари наредната 
календарска година, за одредена земја или за цел свет, 
освен за територија на Република Македонија. 

Поединечни одлуки за ова прашање донесува  Со-
бранието на ЗАМП на барање на авторот, како и добие-
на согласност за прием од странската организација. 

На авторот му се одобрува зачленување во стран-
ската организација, врз основа на негова поднесена 
писмена изјава во ЗАМП заверена кај нотар, а влегува 
во сила  од 1 јануари наредната година. 

Ако авторот од став 1 на овој член повторно се на-
сели во Р.Македонија, должен  е да го откаже коле-
ктивното управување на странската организација и за 
тоа да го извести  ЗАМП.          

 
Член 7 

ЗАМП може колективно да ги управува авторските 
права и на други автори врз основа на договор со соод-
ветни авторски организации. 

 
Член 8 

Колективно управување на авторските права на ма-
кедонските носители на права во странство, ЗАМП ги 
остварува врз основа на посебни договори што ќе ги 
склучи со соодветни организации на носители на пра-
ва. 

Договорите ЗАМП ги склучува во согласност со за-
конските прописи и меѓународни договори. 
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Член 9 
ЗАМП колективно ги управува, на територијата на 

Р.Македонија, и правото од умножување и изнајмува-
ње несценски музички дела на фонограми и видеогра-
ми, јавно соопштување несценски музички дела ( јавно 
изведување; јавно пренесување; радиодифузно емиту-
вање; реемитување и ставање на располагање на јавно-
ста), кабелско реемитување на музички несценски дела 
на странските носители на права, согласно ЗАПСП, а 
врз основа на меѓународни конвенции и други догово-
ри склучени помеѓу Р.Македонија и другите земји, ка-
ко и врз основа на реципрочни договори склучени по-
меѓу ЗАМП и соодветните странски организации на 
носители на права. 

 
Член 10 

ЗАМП може да врши административно технички 
работи за права кои се надвор од правата за кои има 
дозвола, а се во надлежност на други здруженија сог-
ласно договор. 

 
Член 11 

ЗАМП колективно ги управува само објавените 
несценски музички дела. 

 
Член 12 

Во колективното управување на авторските музич-
ки права, ЗАМП  ги извршува следниве работи: 

1. Неисклучиво пренесува пренесува право за кори-
стење авторски дела со договор или на друг пишан на-
чин; 

2. Ги прибира утврдените надоместоци од корисни-
ците и врши нивна распределба на носителите на пра-
вата во согласност со закон и општите акти; 

3. Врши пресметка, рапределба и исплата на автор-
ски надоместоци примени од странските организации, 
за користење дела од домашни автори во странство; 

4. Склучува договори за умножување несценски 
музички дела на фонограми и видеограми, како и за 
други видови користења на музички несценски дела и 
го контролира извршувањето на тие договори; 

5. Од корисниците на музички дела собира програ-
ми и податоци за изведените и снимените дела и води  
евиденција за тоа; 

6.  Врши контрола за користењето на авторските 
дела; 

7. Ги врши правните работи и односите  на носите-
лите на правата со корисниците и води постапки пред 
судовите и другите органи заради заштита на авторско-
то право и слично; 

8. Презема и други мерки предвидени со законот и 
со други прописи заради заштита  и остварување на ко-
лективното управување на авторските  музички права. 

 
Член 13 

ЗАМП може да поведе и да води спорови пред су-
довите и другите органи заради остварување на автор-
ските права, во свое име и за сметка на авторот, само 
со посебно полномошно од авторот чие право е пред-
мет на спорот. 

За застапување пред судовите и другите органи, за-
ради колективното управување на авторските музички 
права и правата, на ЗАМП не му е потребно посебно 
полномошно од авторот. 

Во случај на спор меѓу членови на ЗАМП, ЗАМП 
нема да поведе постапка во име на еден од нив. 

Член 14 
Репертоарот на ЗАМП го сочинуваат објавени му-

зичко несценски дела како што се: 
а)ораториуми, кантати, дела на симфониската, ка-

мерната, солистичката, хорската, забавната, детската, 
народната, џез музиката и сл.; 

б)извадоци од музички сценски дела (опери, бале-
ти, оперети и сл.) без оглед на нивното траење под ус-
лов тие извадоци да не претставуваат драмска целина; 

в)музика од музичко-кореографски дела (концертни 
и радио изведувања) без оглед на траењето; 

г)музички дела користени во драмски дела, било да 
се користени како музичка придружба или како музич-
ка илустрација или да се вклопени во самиот драмски 
текст;  

д)музика користена во ТВ серии, ТВ филмови и ки-
нематографски филмови што се емитуваат преку теле-
визија; 

ѓ)несценски музички дела кои драмско-сценски или 
кореографски се прикажуваат на сцена или телевизија; 

е)музика за музичко-литературни емисии или при-
редби (музички приказни, рецитали, хумористични и 
слични емисии, приредби и слично); 

ж)музички дела употребени за шпици, звучни запи-
си, интермеца со звучна илустрација; 

з)обработка на народни творби. 
 

II. ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член  15 
Документацијата на ЗАМП ја сочинува: 
- документација на дела; 
- документација на автори, носители на права; 
- документација на странски дела, автори, носители 

на  права. 
 

а) Документација на дела 
 

Член 16 
Секој автор или носител на авторски права должен 

е своите дела (односно дела за кои стекнал право) да ги 
пријави во ЗАМП на пропишан образец - пријава на де-
ло, со наведување на сите податоци кои влијаат на пра-
вилната заштита на авторските права и распределбата 
на авторските надоместоци. 

За точноста на податоците одговара поднесителот 
на пријавата. Пријавата која ќе ја поднесе еден од но-
сителите на авторски права се прифаќа за точна се до-
дека поинаку не се докаже. Подносителот на пријавата 
е одговорен спрема ЗАМП и спрема другите носители 
на авторско право за штетата која би произлегла од не-
точни и непотполни податоци.  

Со пријавата на дело авторот го овластува ЗАМП 
да ги штити неговите авторски права на јавна изведба 
во земјата и во странство, под исти услови како и носи-
телите на авторски права кои потпишале договор со 
ЗАМП, со што го овластуваат да ги штити нивните 
права. 

Пријавите на дела доставени до ЗАМП до 31 декем-
ври влегуваат во пресметката за тековната година. 

Ако делото не е пријавено, ЗАМП ја остварува за-
штитата врз основа на податоците со кои располага. 
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Член  17 
За домашните дела издадени во странство или соз-

дадени во соработка со странски автори, ќе бидат при-
фатени за точни оние податоците што ќе ги прифати 
странската организација, доколку домашниот носител 
на авторско право не ја оспори таквата пријава со веро-
достојна документација или на некој друг начин. 

 
Член  18 

Примената на документацијата која служи за изме-
нување и дополнување на податоците на веќе пријаве-
ните дела се земаат предвид до 31 декември  во теков-
ната година. 

Податоците за изменување и дополнување кои ќе 
стигнат по тој рок ќе се применат во следната пресме-
тка на авторскиот надоместок. 

 
Член  19 

Авторот, покрај своето граѓанско име  може да ко-
ристи и псевдоним. 

Недозволено е да се користи псевдоним на веќе по-
стоечко граѓанско име или псевдоним на некој автор, 
односно носител на права. Според тоа, пред употреба 
на псевдоним потребно е од ЗАМП да се побара ин-
формација дали веќе постои такво граѓанско име, од-
носно псевдоним на некој домашен или странски 
автор, односно носител на право. 

 
Член  20 

Доколку граѓанските имиња на авторите се иден-
тични, потребно е да се направи разлика помеѓу ими-
њата со цел авторскиот надоместок правилно да се рас-
пореди. 

 
Член  21 

Доколу ЗАМП има сознание дека е дојдено до спор-
на ситуација помеѓу коавторите за одредено дело, ќе ја 
блокира исплата на авторскиот надоместок во целина 
или само за спорниот дел, се до решавање на спорот, а 
врз основа на доставен меѓусебен договор или судска 
одлука. 

 
б) Документација на автори, носители на права 
 

Член  22 
 Носителите на права се должни да го пријават 

авторското дело. 
 Носителот на права е должен да под полна матери-

јална и кривична одговорност на пропишан образец ги 
наведе неговите точни, лични податоци, како и за секо-
ја промена по писмен пат благовремено го извести 
ЗАМП. 

 
Член  23 

Носителите на права се должни да достават до 
ЗАМП еден примерок од секој издавачки договор, кој 
го склучиле со домашен или странски издавач, како и 
еден примерок од секој договор кој ќе го склучи со 
произведувачот на комерцијален филм, ТВ-филм или 
ТВ-серија заради користење музика во филм, односно 
серија, како и сите други видови договори за нарачка 
или користење музички дела. 

Доколку носителот на права не постапи согласно 
став 1 од овој член, во тој случај ЗАМП ќе ја земе во 
предвид документацијата со која располага. 

Член  24 
Наследникот на авторските права е должен на про-

пишан образец да ги наведе точните лични податоци, 
да достави до ЗАМП копија на правосилно оставинско 
решение, во кој предмет е наведен како наследник на 
авторско право, а оригиналот на правосилното оста-
винско решение го приложи на увид. 

Наследникот на авторските права со ЗАМП склучу-
ва Договор за колективно управување. 

 
в) Документација на странски дела, автори, 

носители на права 
 

Член  25 
Согласно со правилата на Меѓународната Конфеде-

рација на друштва на автори и композитори (CISAC) и 
правилата на Меѓународното Биро на друштва за за-
штита на правата на снимање и механичка репродукци-
ја (BIEM), а врз основа на билатералните меѓународни 
договори за меѓусебно застапување на база на реципро-
цитет, кои ЗАМП ги склучува со странски организа-
ции, документацијата на ЗАМП ја сочинува и странска-
та документација. 

Странската документција од претходниот став е: 
Меѓународната база на автори и носители на авторски 
права IPI (Interested Parties Information), Меѓународна 
база на дела WID (Musical Works Information Database), 
WWL(World Works List) и CIS-Net, меѓународна база 
на дела, модификациони картици и дописи и друга до-
кументација добиена од странските организации.  

 
Член 26 

Авторскиот надоместок за делата од странскиот ре-
пертоар се пресметува согласно одредбите на овој Пра-
вилник, договорите за меѓусебно застапување склучени 
со странски соодветни организации на носители на 
права, како и врз основа на документацијата што тие 
организации ја доставуваат за делата на своите члено-
ви. 

 
Член 27 

Распределба на надоместокот помеѓу носителите на 
права на едно дело - членови на едно или повеќе стран-
ски организации, се врши врз основа на учествата наз-
начени на интернационалната картичка доставена за 
тоа дело. 

Ако интернационалната картичка не содржи пода-
тоци за учествата на носителите на права - членови на 
различни авторски организации, надоместокот за тоа 
дело се распределува врз основа на правилата на 
ЗАМП. 

 
Член 28 

Ако податоците кои ќе ги достават повеќе странски 
организации за исто дело се различни, авторскиот на-
доместок за тоа дело не се исплаќа се до разрешување-
то на спорот на заинтересираните организации. 

 
Член  29 

Ако не постојат податоци за изведеното дело, а врз 
основа на податоците од програмите и другата доку-
ментација е утврдено кој е композитор на тоа дело,то-
гаш целиот авторски надоместок му се исплатува на 
друштвото на кое му припаѓа композиторот. 
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Член 30 
Ако во програмата не е наведено полното име на 

авторот на изведеното дело, а врз основа на другите 
податоци  може да се претпостави дека авторот е за-
штитен, тогаш таквото дело се внесува во посебен спи-
сок-циркулар кој се доставува до странските организа-
ции заради собирање на потребната документација. 

Согласно правилата на меѓународните организации 
БИЕМ/ЦИСАЦ, во циркуларот не се внесуваат делата 
чиј вкупен авторски надоместок не го преминува де-
нарскиот износ на 10 американски долари за еден прес-
метковен  период. 

 Странската документација не може да се допол-
ни доколку не се добие валиден одговор на циркула-
рот, пропратен со соодветна документација во рок од 
три години. По истекот на трите години, авторските 
надоместоци за делата се распределуваат во вонредни 
приходи и на тој начин се вклучуваат во системот на 
распределба. 

 
III. ПРИЈАВА И КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ДЕЛА 
 

Член  31 
Музичко дело (оригинално или обработка) се кате-

горизира и определува согласно на ефективното трае-
ње на делото . 

Авторот на делото е должен при пријавувањето да 
го назначи неговото траење . 

 
Член 32 

Пријавата на дело содржи податоци за ЗАМП, лич-
ни податоци за поднесителот на пријавата и особено: 

1. Наслов на делото и ставовите (година на создава-
њето); 

2. Автор на музика (име и презиме); 
3. Автор на текстот, преведувач, кореографијата 

(име и презиме); 
4. Автор на аранжманот - обработката (име и прези-

ме); 
5. Издавач (година кога делото е издадено); 
6. Траење (на целото дело и ставовите); 
7. Изведувачки состав-изведувач; 
8. Дали е делото снимено (носач на звук) и каде се 

наоѓа снимката; 
9.  Каде се наоѓа партитурата и материјалот на де-

лото; 
10. Референтен број (пополнува ЗАМП); 
11.Согласност на коавторите за пријава  на дело 

(согласно чл.60 од Правилникот); 
Составен дел на овој Правилник е пријавата на дело. 
 

IV. РАСПРЕДЕЛБА НА АВТОРСКИТЕ НАДОМЕ-
СТОЦИ НАПЛАТЕНИ ЗА ЈАВНО СООПШТУВАЊЕ 
НА  НЕСЦЕНСКИ МУЗИЧКИ ДЕЛА (ЈАВНО ИЗВЕ-
ДУВАЊЕ, ЈАВНО ПРЕНЕСУВАЊЕ, РАДИОДИФУЗ-
НО  ЕМИТУВАЊЕ,  РЕЕМИТУВАЊЕ   И   СТАВАЊЕ 

НА РАСПОЛАГАЊЕ НА ЈАВНОСТА) 
 
А) РЕПАРТИЦИСКИ КЛАСИ И ФОНДОВИ 

 
Член  33 

Авторските надоместоци за изведените музички де-
ла во една календарска година се разликуваат според 
репартициските класи на прибирани  средства. Автор-
ските надоместоци од секоја репартициска класа на 
прибрани средства се внесуваат во соодветниот репар-
тициски фонд. 

Секој репартициски фонд се состои од надоместок 
наплатен за изведба на дела од соодветната репартици-
ска класа. 

Во случај на несразмерно високи трошоци за коле-
ктивно управување, наплатата остварена од поединеч-
ните репартициски класи на користење на музичките 
дела, Управниот одбор на ЗАМП може да предложи на 
Собранието за таа категорија  да не се работи посебен 
репартициски фонд. Прибраните средства да се вклу-
чат во друг репартициски фонд, така што прибраните 
средства се распределуваат врз основа на програмата 
на тој фонд. 

 
Член  34 

Со овој Правилник се утврдуваат следниве репарти-
циски класи: 

1ОО)  Радио 
(Јавно  претпријатие  Македонско радио) 
2ОО)  Концерти на сериозна музика 
3ОО)  Телевизија 
(Јавно претпријатие Македонска телевизија) 
4ОО)  Приредби 
5ОО)  Угостителски објекти со жива музика 
6ОО)  Концерти на популарна музика 
7ОО) Трговски радиодифузни друштва на ло-

кално ниво 
(радио и телевизиски програмски сервиси) 
8ОО) Трговски радиодифузни друштва на регио-

нално ниво 
(радио и телевизиски програмски сервиси ) 
900) Трговски радиодифузни друштва на држав-

но ниво 
( радио програмски сервиси ) 
910) Трговски радиодифузни друштва на држав-

но ниво 
( телевизиски  програмски сервиси ) 
                   

Член 35 
Паричните фондови на репартициските класи се со-

ставени од следниве видови приходи: 
1ОО)  Радио (приходите од Јавното претпријатие 

македонско радио , дел од приходите од апаратите за 
механичка репродукција на музика во локалите, како и 
приходите од радијските кабелски мрежи); 

2ОО) Концерти на сериозна музика ( приходите од 
концерти на сериозна музика ); 

3ОО) Телевизија (приходите од Јавното претприја-
тие македонска телевизија, дел од приходите од апара-
тите за механичка репродукција во локалите и дел од 
приходите од телевизиските кабелски мрежи); 

4ОО) Приредби (приходите од игранки, забави, 
модни ревии, артистички и спортски приредби и сл.); 

5ОО)  Угостителски објекти со жива музика - при-
ходи остварени врз оваа основа. 

6ОО) Концерти на популарна музика (приходите од 
концертите на популарна музика); 

7ОО) Трговски радиодифузни друштва на локално 
ниво  (приходите од  радио и телевизиски програмски 
сервиси врз оваа основа, дел од приходите од апарати-
те за механичка репродукција и приходите од телеви-
зиските и радијските кабелски  мрежи); 
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8ОО) Трговски радиодифузни друштва на регио-
нално ниво (приходите од радио и телевизиски про-
грамски сервиси врз оваа основа, дел од приходите од 
апаратите за механичка  репродукција и приходите од 
телевизиските и радијските кабелски  мрежи); 

900) Трговски радиодифузни друштва на државно 
ниво (приходите од радио програмски сервиси врз оваа 
основа, дел од приходите од апаратите за механичка  
репродукција и приходите од телевизиските и радиј-
ските кабелски  мрежи); 

910) Трговски радиодифузни друштва на државно 
ниво (приходите од телевизиски програмски сервиси 
врз оваа основа, дел од приходите од апаратите за ме-
ханичка  репродукција и приходите од телевизиските и 
радијските кабелски  мрежи);        

 
Член 36 

Приходите по основ на авторскиот надомест за ко-
ристење на авторското право за дистрибуција на радио 
и телевизиски програми во кабелска мрежа  остварени 
во текот на календарската година, по одбивањето на 
трошоците на заштита се делат на таков начин што за 
домашните  радиодифузни друштва се  зголемуваат со-
одветните репартициски класи, а за странските  радио-
дифузни друштва, авторскиот надоместок се исплаќа 
на странските организации, во земјата со економско се-
диште на соодветното радиодифузно друштво. 

 
Член 37 

Вонредните приходи остварени во рамките на извр-
шувањето на дејноста,односно активностите на ЗАМП 
за една календарска година се вклучуваат во соодвет-
ните класи и фондови при распределбата на авторските 
надоместоци. 

Дел од овие приходи искажани во проценти може 
да се користат за зголемување на фондот на некои ре-
партициски класи. Висината на процентот го утврдува  
Управниот одбор  за секоја календарска година. 

Останатите приходи врз оваа основа се користат и 
распределуваат сразмерно на нивното учество во прес-
метката за сите преостанати репартициски класи, во 
една календарска година со Одлука на Собранието на 
ЗАМП, по предлог на Управниот одбор, 

 
Член 38 

Нето-фондот на секоја репартициска класа се доби-
ва после одбивањето на вкупните трошоци за работа на 
ЗАМП во износ од 20% од прибраните авторски надо-
местоци.  

Трошоците за водење на судските постапки, суд-
ските такси, трошоците за вештачење, адвокатските 
трошоци и извршните трошоци се утврдуваат со одлу-
ка на Собранието и тие не влегуваат во вкупните тро-
шоци на ЗАМП. 

Трошоците за колективно управување ги теретат 
сите репартициски фондови во единствен процент. 

На предлог на Управниот одбор, Собранието на 
ЗАМП може да одлучи фондот на некои репартициски 
класи да не се товари со трошоците  за управување. 

Член 39 
Распределба на авторски надоместоци се врши спо-

ред репартициски класи, еднаш годишно од надоместо-
ците наплатени во претходната календарска година. 

Член 40 
Распределбата на авторските надоместоци се врши 

врз основа на општата пресметка која: 
а) ги утврдува вкупните трошоци за колективно 

управување; 
б) го утврдува нето-износот на репартициските 

фондови; 
в) ја утврдува вредноста на поенот за соодветна ре-

партициска класа; 
Финансискиот план за прибраните средства за рас-

пределба и исплата на надоместоците ја утврдува Со-
бранието на ЗАМП на предлог на Управниот одбор. 

 
Б) ПОЕДИНЕЧНА РАСПРЕДЕЛБА 

 
Член  41 

Распределбата на надоместоците се врши согласно 
евиденциите и податоците за користење на делата од 
страна на корисниците.  

Распределбата  на авторските надоместоци се врши 
за заштитени дела што се појавиле во програмите до-
ставени до ЗАМП во определен рок за една репартици-
ска година.      

За распределба се земаат предвид сите собрани про-
грами, освен: 

а) неверодостојните програми; 
б) нејасните и нечитливите програми; 
в) програмите за кои не е наплатен авторски надо-

мест. 
Кога програмите според основот на наплата се во 

несразмер со трошоците за распределба и предизвику-
ваат неразумни трошоци, распределбата се врши пау-
шално според  принципот на правичност.  

Програмите кои се доставени по определениот рок 
ќе се земат предвид за распределба во наредната репар-
тициска година. 

  
Член 42 

Авторските надоместоци врз основа на правата од 
јавно соопштување се пресметуваат и исплатуваат на 
домашните и странските автори, најмалку еднаш го-
дишно. 

Од средствата кои се пресметани за исплата на 
авторите на име авторски права се издвојуваат парични 
средства за резервен фонд од 10%, кои произлегуваат 
од меѓународните договори за заемно застапување на 
здруженијата за колективно остварување на правата. 

Авторските надоместоци остварени во странство се 
исплатуваат на македонските автори веднаш по обра-
ботката на исплатните списоци, добиени од странските 
организации. 
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                                Член 43 
Врз основа на општата пресметката и податоците за 

изведените дела, за домашните автори се прават поеди-
нечни пресметки и исплата на авторските надоместоци. 

Поединечната пресметка му се доставува на авто-
рот, односно на носителот на авторските права при 
исплатата, а најдоцна два месеца од денот на исплатата 
на авторските надоместоци. 

Авторските надоместоци се исплатуваат на домаш-
ните носители на права само ако нето-сумата за испла-
та го премине минималниот износ што ќе го утврди 
Собранието. Надоместоците под минималниот износ се 
исплатуваат во онаа репартициска година кога нивниот 
збир ќе го помине определениот минимум. Исклучи-
телно, на барање од носителот на права, исплата може 
да се изврши и порано во вид на аконтација, според од-
луката на Управниот одбор. 

Авторските надоместоци остварени во странство 
им се исплатуваат на домашните носители на права 
после одбивањето на трошоците за колективно управу-
вање, без оглед на височината на нето-износот.  

Висината на трошоците ја утврдува Собранието. 
Штом надоместокот, примен од странска организација, 
не го поминува минималниот износ што ќе го утврди 
Собранието, на авторот не му се доставува пресметката 
на таа организација. 

Висината на минималниот износ го утврдува Со-
бранието посебно за домашните надоместоци и посеб-
но за надоместоците од странство. 

 
Член 44 

Сите податоци за остварените авторски надоместо-
ци на одделни носители на права се деловна тајна и мо-
жат да се дадат  само на барање на носителот на права 
на кој се однесуваат, како и на барање од судот во слу-
чај на водење судска постапка против носителот на 
право.     

 
Член 45 

Секој  носител на права има  право на  увид во лич-
ните податоци за користење на неговите дела,  на  
пресметката и  на другата документација поврзана со 
тоа.  

Носителот на права има право, да поднесе приговор 
и  достави  докази доколку е незадоволен од извршена-
та пресметка.        

Приговорот од  став 2  на овој член  се  поднесува  
до  Управниот одбор најдоцна во рок од 30 дена од 
приемот на поединечната пресметка.  

По  приговорот  од  став  2 на овој член, одлучува  
Управниот Одбор, по прибавување на соодветно мис-
лење од Стручната служба и/или други органи кои  
располагаат  со содветни  податоци,  најдоцна  во  рок  
од  30 дена  по приемот на приговорот.  

Против одлуката на Управниот одбор, носителот на 
права има право да поднесе жалба до Собранието, во 
рок од 15 дена од денот на доставувањето на одлуката. 

Одлуката на Собранието е конечна.  
 

В) ПОЕНТИРАЊЕ НА ДЕЛАТА 
 

Член 46 
Пресметката на авторскиот надомест се определува 

врз  основа на ефективното траење на изведбата, еми-
тувањето или било каква употреба на музичкото дело. 

  Траење 
 

Коефициент 

1-4 минути 1 
5-8 минути 3 
9-15 минути 5 
16-20 минути  6 
21-25 минути  7 
26-30 минути  8 и.т.н. 

 
Секоја минута од ефективното траење на делото се 

множи со соодветниот коефициент. 
Деловите со траење над 30 секунди се сметаат како 

цела минута.     
Член 47 

Врз основа на начинот на употреба на делото и сте-
пенот на застапеност на музиката во делото, видот на 
изведувачкиот состав, музичкото дело кое се употребу-
ва или користи како : 

- авизо музика, односно употреба на музички моти-
ви за најава и/или одјава на програма или емисии (ве-
сти, репортажи, драми и сл), за раздвојување на делови 
од иста емисија (звучни завеси, џинглови или музички 
ефекти во реклами) или повеќе различни емисии, доби-
ва коефициент 0,50 

- кулисна музика, односно употреба на музички де-
ла или нивни фрагменти како кулисна музика во говор-
ни емисии (вести, репортажи, како и во својство на 
придружна музика во емисиите од други жанрови (пое-
зија, проза, ТВ серија, драма и сл.) добива коефициент 
0,10. 

 
Член 48 

 
За музичките дела кои се користени како авизо му-

зика се зема траење од 30 секунди, доколку траењето 
на делото наведено во програмата е подолго од 30 се-
кунди. 

Вкупното ефективно траење на музичко дело кори-
стено како авизо музика не може да биде поголемо од 
30.000 секунди, во одредена класа на распределба за 
одреден пресметковен период. 

Вкупното ефективно траење на музичкото дело ко-
ристено како кулисна музика не може да биде поголе-
мо од 60.000 секунди во одредена класа на распределба 
за одреден  пресметковен период.  

 
Член 49 

Дела кои не се пријавени, односно за кои не постои 
документација, се пресметуваат врз основа на ефектив-
ното траење на изведбата со коефициент 0.50. 

 
Член 50 

Музичките и литературните дела изведени во ре-
партициските класи 1ОО-Радио, 2ОО-Концерти на се-
риозна музика, 3ОО-Телевизија, 7ОО, 8ОО, 900, 910, –
Трговски радиодифузни друштва се поентираат според 
одредбите од член 46 на овој Правилник. 

 
Член 51 

За музичките дела со зборови или без нив, изведени 
во репартициските класи: 4ОО-Приредби, 5ОО-Уго-
стителски објекти со жива музика и 6ОО-Концерти на 
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популарна музика, авторскиот надоместок ќе се прес-
метува на тој начин така што износот наплатен и наз-
начен во соодветните програми, се распределува на 
авторите чии дела се евидентирани во тие програми, 
сразмерно со траењето на нивната изведба. 

Пресметаните надоместоци во секоја од наведените 
класи посебно, сразмерно се зголемува за износот кој 
припаѓа на соодветната класа, а за кои не се прибрани 
програми. 

 
Член 52 

Во репартициската класа 2ОО-Концерти на сериоз-
на музика се распоредуваат концертните јавни изведби 
на дела поентирани според одредбите на член 46, и тоа 
ако концертот содржи претежно дела од сериозната му-
зика. 

Г) ОСТАНАТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 53 
Ако податоците од пријавата на делото што ги дал 

авторот не се во согласност со податоците во програ-
мите (траење, изедувачки состав и сл.), распределбата 
на надоместокот се врши врз основа на податоците од 
програмите што се прифатени како веродостојни (про-
грамите на радио, ТВ). 

   
Член 54 

Доколку во програмите недостасуваат податоци за 
правилна распределба на авторскиот надомест, подато-
ците ќе се дополнат од расположливата документација 
на ЗАМП. 

Ако податоците за траењето на делата не можат да 
се утврдат ниту според програмата, ниту според прија-
вата на авторот,тогаш за делата: 

а) од поголем облик (сонати,симфонии и сл.) се зе-
ма траење од 8 минути, а 

б) за сите останати дела - траење од 3 минути. 
За пресметка на авторскиот надоместок на едно де-

ло изведено на концерт во целост, се зема предвид пол-
ното траење на делото наведено во програмите на ра-
дио-телевизиските станици односно, фонограм или ви-
деограм, ако тоа дело е снимено. 

Доколку делото не е изведено на радио, ниту е сни-
мено на фонограм или видеограм, податоците за трае-
њето се земаат од пријавата на авторот, односно од до-
кументацијата на странската организација. 

За изведените фрагменти на едно дело, авторскиот 
надоместок се пресметува според траењето назначено 
на програмата. 

 
Член 55 

При пресметката на авторските надоместоци за 
сплет или микс на изведба на повеќе творби нема да се 
земе предвид збирот на ефективното траење на секое 
дело, туку реалното траење во кое сите дела истовре-
мено биле изведени. 

Надоместокот за секое дело од претходниот став ќе 
се утврди сразмерно на неговото ефективно траење, во 
однос на реалното траење на изведбата, како и остана-
тите критериуми за утврдување на надоместокот пред-
виден со овој Правилник. 

Член 56 
Ако делото не е изведено во оригинал, а во програ-

мата не е означено името на аранжерот, целиот автор-
ски надоместок му се пресметува на авторот на орги-
налното дело. 

Ако од други податоци може да се утврди дека де-
лото е изведено во пријавениот аранжман, на аранже-
рот ќе му се пресмета соодветниот дел на надоместо-
кот.  

 
Член 57 

Музичкото дело изведено фрагментарно или во це-
лост повеќе пати на радио или телевизија во рамките 
на една емисија заради учење или како илустрација, ќе 
се смета како да е еднаш изведено. 

 
Член 58 

Музичкото дело се поентира со единствен поен без 
разлика дали се изведува со текст или без него. 

Доколку музичкото дело, кое во оригиналната фор-
ма е пријавено со текст, а се изведе без текст, на авто-
рот на текст му припаѓа делот за текстот. 

Доколку делото од претходниот став е пријавено и 
во самостојна инструментална форма, за вакво изведе-
но дело на авторот на текст не му припаѓа делот за тек-
стот. 
 

Член 59 
За музички дела пишувани на текст на слободни 

или незаштитени автори, на композиторот не му се 
исплатува делот за текстот. 

 
Член 60 

Основа за распределба на авторските надоместоци 
за музички дела создадени во соработка на повеќе лица 
(коавтори), е пријавата на делото, на која мора да бидат 
потпишани сите коавтори и во која треба да биде точно 
утврдено секое поединечно учество искажано во про-
центи. 

Ако не е поднесена пријава или ако од пријавата не 
може да се утврди учеството на  секој коавтор поеди-
нечно, распределбата се извршува согласно одредбите 
на овој Правилник и тоа: 

 
КОМПОЗИТОР АРАНЖЕР АВТОР НА ТЕКСТ 

66.67%  33.33% 
50% 50%  

33,34% 33,33% 33.33% 
 

Член 61 
Ако со договор не е поинаку утврдено, авторскиот 

надоместок за збирка на музички дела се дели на след-
ниов начин: 

- на авторот на збирката                       25% 
- на авторите чии дела ги содржи збирката         75% 
Авторскиот надоместок за секое дело во збирката 

се определува во зависност од неговото траење во од-
нос на вкупното траење на збирката. 

За издадената збирка, на издавачот му се распреде-
лува договорениот износ на авторски надоместок, а 
останатиот дел се дели помеѓу коавторите во однос 
предвиден со овој член. 
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За составување збирка од заштитени музички дела 
потребна е претходно добиена писмена согласност од 
авторите на делата кои се вклучени во збирката. 

 
Член 62 

Под аранжман (обработка) на авторско дело се по-
дразбира напишаната преработка на оригинално дело, 
на пример: измена на формата, хармонијата, ритамот, 
изведувачкиот состав и сл. 

За аранжман (обработка) на заштитено авторско де-
ло потребно е писмено одобрение од авторот. 

 
Член 63 

На аранжерот на слободно или незаштитено дело 
му се пресметува 25% од вкупниот надоместок, што му 
припаѓа на тој вид дело.  

Собранието на ЗАМП може, на барање од авторите, 
да определи и поголемо учество за аранжман, транс-
крипција, редакција и инструментација, доколку стану-
ва збор за позначајно уметничко или стручно оствару-
вање. 

За транскрипција, редакција и инструментација на 
слободно или незаштитено дело, на авторот му се прес-
метува 16,66% од вкупниот авторски надоместок што 
му припаѓа на тој вид дело. 

  
Член 64 

На аранжер на домашни, народни уметнички дела и 
на автор на збирка на домашни народни уметнички де-
ла му се пресметува 100% од авторскиот надоместок 
што му припаѓа на тој вид дело. 

           
Член 65 

На преведувач на заштитен текст на музички дела 
му припаѓаат 50% од авторскиот надоместок предви-
ден за текстот, ако поднесе одобрение од авторот на 
оригиналниот текст. 

На преведувач или адаптатор на незаштитен текст 
на музичко дело му припаѓа учество во авторскиот на-
доместок од предходниот став. 

 
Член 66 

Ако во една музичко-литературна емисија (музичка 
приказна, рецитал и сл.) е изведена композиција (или 
фрагмент), авторскиот надоместок се пресметува како 
самостојно изведено музичко дело. 

Меѓутоа, ако музичкото дело е неделива целина 
авторскиот надомест се дели врз основа на договор по-
меѓу авторот на музиката и авторот на текстот. 

 
Член 67 

Кога увертирите и оркестарските интермеца на ед-
на музичко сценско дело (опера, оперета) се изведуваат 
посебно, авторскиот надоместок се пресметува  како за 
дело без текст. 

 
Член 68 

Авторскиот надоместок за дело емитувано во рам-
ките на заедничка програма на повеќе радио-телевизи-
ски станици, се пресметува како да е изведено на секо-
ја од тие радио-телевизиски станици посебно. 

 
Член 69 

Траењето на делата изведени во соодветните репар-
тициски класи се пресметува со цели минути. 

Кога траењето на делата пречекори цела минута за 
повеќе од 3О секунди, се пресметува во траење за след-
ната цела минута. 

 
Член 70 

Авторскиот надоместок за изведено музичко-корео-
графско дело кое спаѓа во категоријата на мали права, 
им се пресметува на композиторот и кореографот само 
според нивниот писмен договор. Ако таков договор не 
постои целиот надоместок му се пресметува на компо-
зиторот. 

Авторскиот надоместок за изведено дело од народ-
ната уметност се распределува на еднакви делови на 
аранжерот и кореографот, ако со нивниот меѓусебен 
договор не е поинаку регулирано. 

 
Член 71 

За издадено дело од домашен или странски автор во 
земјата, како и за дело од домашен автор издадена во 
странство, учеството во авторскиот надоместок што му 
припаѓа на издавачот се утврдува со писмен договор. 

На издавачот му се пресметува договорениот дел 
почнувајќи од годината кога делото е издадено, се до-
дека трае важноста на договорот. 

Договорените делови на издавачот и подиздавачот 
за правата од јавно соопштување не можат да бидат по-
големи од деловите предвидени со правилата на Меѓу-
народната конференција на друштвата на авторите и 
композиторите  (CISAC).  

 
VI. ПРАВА ОД  МЕХАНИЧКА РЕПРОДУКЦИЈА 
 

Член 72 
Правата од механичката репродукција на македон-

ските носители на права ЗАМП ги остварува врз осно-
ва на поединечни  договори. 

Правата од механичката репродукција на странски-
те носители на права се остваруваат во согласност со 
договорите за меѓусебно застапување, што ЗАМП ќе ги 
склучи со странските соодветни организации на носи-
тели на права. 

 
Член 73 

Во колективното управување на авторските права 
врз основа на механичката репродукција се применува-
ат одредбите на Законот за авторското право и сродни-
те права на Р.Македонија, актите на ЗАМП и правилата 
на Меѓународното биро на друштвата за заштита на 
правата на снимање и репродукција (БИЕМ), чиј член е 
ЗАМП. 

Во смисла на правилата од претходниот став, носи-
телот на права не може на еден производител да му да-
де исклучително право на снимање на свое дело. 

 
ФОНОГРАМИ (грамофонски и дигитални пло-

чи, звучни касети, компакт дискови и други видови 
носачи на звук) 

 
Член 74 

Авторските надоместоци за дела снимени на фоно-
грами се наплатуваат согласно одредбите на типскиот 
договор кој ЗАМП  го склучил  со производителите на 
фонограми. 
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Надоместоците од предходниот став се наплатуваат 
врз основа на извештаите на производителите за сни-
мените дела и за бројот на продадените фонограми. 

Авторскиот надоместок се наплатува само за дела 
на оние автори кои ЗАМП ги штити во смисол на чл. 
81 на овој Правилник. 

 
Член 75 

Износот на надоместокот што е наплатен за еден  
фонограм ќе им се подели на авторите сразмерно на 
траењето на нивните дела снимени на тој фонограм, 
ако тие се снимени сукцесивно, односно самостојно. 

Ако на еден фонограм се наоѓаат музички дела што 
не се снимени сукцесивно, односно самостојно, туку 
претставуваат целина (на пример: придружна музика 
со читање текст или обратно), надоместокот се дели 
исклучиво според договор на авторите на музиката и 
текстот. Ако до моментот на распределбата таков дого-
вор не му е доставен на ЗАМП, ЗАМП е должен да го 
чува наплатениот надоместок додека авторите не се из-
јаснат за начинот на распределбата. 

 
Член 76 

Авторскиот надоместок пресметан за едно снимено 
дело, во смисла на член 84, став 1 од овој Правилник,се 
дели на следниве начини: 

1. Ако едно музичко дело го создал еден автор, 
1ОО% од надоместокот му се доделува на авторот на 
тоа музичко дело. 

2. Ако делото е создадено со соработка на повеќе 
лица (коавтори), надоместокот се дели според нивниот 
писмен договор. 

Доколку таков договор не постои, надоместокот се 
дели на тој начин што на музичките дела со зборови 
или без нив се применуваат одредбите на член 64 и 
другите соодветни одредби на овој Правилник. 

          
Член 77 

Распределбата на надоместокот на странските авто-
ри се врши врз основа на одредбите на овој Правилник 
и на договорите за меѓусебна заштита на правата на 
механичката репродукција што ЗАМП ги склучил со 
странските организации, како и врз основа на докумен-
тацијата што ќе ја доставаат тие организации. 

 
ВИДЕОГРАМИ (видеокасети, видеоплочи и сл.) 
 

Член 78 
Авторските надоместоци за делата снимени на ви-

деограми се наплатуваат според одредбите на типскиот 
договор, што ЗАМП го склучил со производителите на 
видеограми или во согласност со овој Правилник. 

Надоместоците од предходниот став се наплатуваат 
врз основа на извештаите на производителите за сни-
мените дела и за бројот на продадените видеограми. 

Авторски надоместоци се наплатуваат само за дела 
кои ги штити ЗАМП, согласно чл.72 од овој Правилник. 

 
Член 79 

Износот на надоместокот што е наплатен за еден 
видеограм им се распределува на авторите чии дела се 
снимени на тој видеограм. 

Во зависност од видот на делото и од начинот на 
видеографската репродукција, за распределба на автор-
ските надоместоци се утврдуваат следниве категории: 

1. Репродукција на видеограми: 
а) порано изработени снимки на дела од репертоа-

рот на ЗАМП (видеокопии), освен музичките дела од 
кинематографски играни и кратки филмови, ТВ-фил-
мови и ТВ-серии; 

б) порано создадени дела во нивната оригинална 
форма, со посебна реализација (сложени дела); 

в) порано создадени дела, адаптирани врз основа на 
дозвола, во рамките на договорот за адаптација. 

2. Снимање оригинални видеографски дела, специ-
јално создадени и напишани за аудиовизуелна репро-
дукција, врз основа на договор за нарачка. 

3. Репродукција на видеограм на кратки филмови, 
ТВ филмови и ТВ серии. 

 
Член 80 

Износот на надоместокот што е наплатен за еден 
видеограм, на кој се снимени дела од точките 1 и 2 од 
член 79 на овој Правилник, им се дели на носителите 
на права  сразмерно на траењето на нивните дела кои 
се наоѓаат на тој видеограм, ако делата се снимени сук-
цесивно, односно самостојно. 

Ако на еден видеограм се наоѓаат музички и лите-
ратурни творби што не се снимени сукцесивно, однос-
но самостојно, туку претставуваат целина (придружна 
музика со читање текст или обратно), надоместокот се 
дели исклучиво според договорот на авторите на музи-
ката и текстот. 

Ако до моментот на распределбата таков договор 
не му е доставен на ЗАМП, ЗАМП е должен да ги чува 
наплатените надоместоци додека заинтересираните 
автори не се изјаснат за начинот на распределбата. 

 
Член 81 

Авторскиот надоместок пресметан за едно снимено 
дело според точките 1 и 2 од член 79 на овој Правил-
ник се дели на начини утврдени во член 76 од овој 
Правилник. 

 
Член 82 

Износот на надоместокот што е наплатен за еден 
видеограм, на кој се снимени творби од точка 3 од член 
79 од овој Правилник, им се дели на авторите на тие 
дела на следниов начин: 

1. Износот на надоместокот на авторот на музиката 
и авторот на сценариото  се дели според писмениот до-
говор на заинтересираните автори. 

Ако до моментот на распределбата таков договор 
не му е доставен на ЗАМП, ЗАМП е должен да го чува 
наплатениот надоместок додека авторите не се изјаснат 
за начинот на распределбата. 

2. Во случај кога ЗАМП го штити само авторот на 
музиката, или авторот на сценариото, врз основа на кое 
сценариото е изработено, износот на надоместокот се 
дели на следниве начини: 

а) ако музиката, сценариото ги создал еден автор, 
надоместокот во висина од 100% му се распределува 
на авторот на музиката, сценариото; 
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б) ако музиката и сценариото се создадени во сора-
ботка на повеќе лица (коавтори) износот на надоместо-
кот се дели на начин утврден со нивен договор. 

Ако до моментот на распределбата ваков договор 
не е доставен во ЗАМП, ЗАМП е должен да го чува 
наплатениот надоместок се додека заинтересираните 
автори не се изјаснат за начинот на распределба. 

в) Исклучително од одредбите на ставот б), ако му-
зичкото дело е создадено во соработка на повеќе лица 
(коавтори), а нивен договор за распределба на надоме-
стокот не постои, за распределбата се применуваат 
одредбите од чл.60 и останатите соодветни одредби од 
овој Правилник. (ЗАПСП) 
 

Член 83 
Надоместоците што им припаѓаат на странските но-

сители на права  се распределуваат врз основа на овој 
Правилник и на одредбите од договорите за меѓусебна 
заштита на правата од механичката репродукција кои 
ЗАМП ги склучил со странските организации, како и 
врз основа на документацијата што ја доставаат тие ор-
ганизации. 

          
Член 84 

Надоместоците по основ на правата од механичката 
репродукција се пресметуваат и исплатуваат најмалку 
еднаш годишно, за изминатата година. 

Надоместоците се исплатуваат според претходно 
одбивање на трошоците на заштитата. 

Висината на трошоците за колективно управување 
на домашните носители на права ја утврдува Собрание-
то на ЗАМП. 

Висината на трошоците на колективно управување 
на странските автори се утврдува со договорите што ќе 
ги склучи ЗАМП со соодветните   странски организа-
ции. 

 
Член 85 

Секој  носител на права има  право на  увид во лич-
ните податоци за користење на неговите дела,  на  
пресметката и  на другата документација поврзана со 
тоа.                       

Носителот на права има право, да поднесе приговор 
и  достави  докази доколку е незадоволен од извршена-
та пресметка.         

Приговорот од  став 2  на овој член  се  поднесува  
до  Управниот одбор најдоцна во рок од 30 дена од 
приемот на поединечната пресметка. 

По  приговорот  од  став  2 на овој член, одлучува  
Управниот Одбор, по прибавување на соодветно мис-
лење од Стручната служба и/или други  органи кои  
располагаат  со содветни  податоци,  најдоцна  во  рок  
од  30дена  по приемот на приговорот. 

Против одлуката на Управниот одбор, носителот на 
права има право да поднесе жалба до Собранието, во 
рок од 15 дена од денот на доставувањето на одлуката.  

Одлуката на Собранието е конечна.   

VII. ТРОШОЦИ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА КОЛЕКТИВ-
НОТО  УПРАВУВАЊЕ  НА  АВТОРСКИТЕ ПРАВА 

   
Член 86 

За покривање на вкупните трошоци за работа на 
Здружението може да се користат средства од прибра-
ните надоместоци во износ до 20%, а во случај на коле-
ктивно управување со единствениот надоместок, опре-
делен со овој закон, не повеќе од 30%.  

Трошоците за водење на судските постапки, суд-
ските такси, трошоците за вештачење, адвокатските 
трошоци и извршните трошоци се утврдуваат со одлу-
ка на Собранието и тие не влегуваат во вкупните тро-
шоци за работа на Здружението. 

По завршување на календарската година со финан-
сискиот извештај изготвен од страна на Надзорниот од-
бор и Стручната служба на Здружението, остатокот од 
средствата по извршување на административно-тех-
нички работи за други здруженија кои се предвидени 
со посебен договор, нивната намена ја утврдува со акт 
Собранието на Здружението. 

 
VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 87 

Толкување на одредбите на овој Правилник и упат-
ство за неговата примена дава Собранието. 

 
Член 88 

Правилникот за распределба на авторските надоме-
стоци по неговото донесување согласно ЗАПСП и Ста-
тутот на ЗАМП, се објавува во “ Службен весник на 
Република Македонија”. 

Правилникот влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето. 

 
Член  89 

Овој Правилник ќе се применува почнувајќи со распре-
делбата на авторските надоместоци за 2011 година што ќе 
биде утврдена со општата пресметка во 2012 година.  

 
Член 90 

Со влегувањето во сила на овој Правилник преста-
нува да важи Правилникот за заштита на авторските 
права и распределба на авторските надоместоци од из-
ведување музички несценски дела бр.526-1-03 од 
12.10.2005 година и Правилникот за измени  и допол-
нување на Правилникот за распределба бр.1676-1-0201 
од 22.05.2009 година. 

Сите започнати постапки по Правилникот за зашти-
та на авторските права и распределба на авторските на-
доместоци од изведување музички несценски дела 
бр.526-1-03 од 12.10.2005 година и Правилникот за из-
мени  и дополнување на Правилникот за распределба 
бр.1676-1-0201 од 22.05.2009 година  ќе се применува-
ат, се до стапувањето во сила на новиот Правилник за 
распределба. 

                        
Бр. 462-1-0201                  Собрание на ЗАМП 

4 ноември 2011 година                Претседател, 
  Скопје                  проф.д-р Димитрије Бужаровски, с.р. 
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