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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
4623.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО
ОСИГУРУВАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 декември 2018 година.
Бр. 08-7421/1
24 декември 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на Република Македонија“ брoj 142/2008, 64/2009, 156/2009, 166/10, 53/11,
185/11, 44/12, 15/13, 91/13, 170/13, 97/14, 113/14,
180/14, 188/14, 20/15, 48/15, 129/15, 217/15, 190/16,
171/17 и 35/18), во членот 7 став (1) по точката 6) се
додава нова точка 6-а), која гласи:
„6-а) физичко лицe коe е регистриранo како вршител на самостојна дејност за трговија на мало на тезги
и пазари, запишан во регистарот на Комората на трговци на Македонија, доколку не е осигурен по друг основ;“.
Член 2
Во членот 8 став (1) по точката 1) се додава нова
точка 1-а) која гласи:
„1-а) лице на практикантска работа согласно со закон,“.
Член 3
Во членот 10 став (1) по точката 4) се додава нова
точка 4-а), која гласи:
„4-а) физичко лицe коe е регистриранo како вршител на самостојна дејност за трговија на мало на тезги
и пазари, запишан во регистарот на Комората на трговци на Македонија, доколку не е осигурен по друг основ;“.

Во точката 10) по зборот „поддршка“ се додаваат
зборовите: „како и дете со пречки во развојот и со специфични потреби за кое се користи право на посебен
додаток согласно со Законот за заштита на децата“.
Член 4
Во членот 11 по бројот „3“ се додаваат зборовите:
„и членот 8 став (1) точка 1-а)“.
Член 5
Во членот 13 став (1) во точката 1) по зборот „вработени“ се додаваат зборовите: „и за лицата од членот
8 став (1) точка 1-а) од овој закон“.
Во точката 14) точката на крајот од реченицата се
заменува со сврзникот „и“, и се додава нова точка 15),
која гласи:
„15) Комората на трговци на Македонија е обврзник за пресметка на придонесите за лицата од членот 7
став (1) точка 6-а) и членот 10 став (1) точка 4-а) од
овој закон, а обврзници за уплата на придонесите се
лицата сами за себе.“.
Член 6
Во членот 14 став (1) во точката 3) запирката по
бројот „11“ се заменува со сврзникот „и“, а зборовите:
„и лицата од членот 10-б) од овој закон кои во претходната календарска година оствариле приход поголем од
годишниот износ на минимална основица за пресметка
и плаќање на придонесите, согласно со членот 15 став
(1)“, се бришат.
Во точката 12) по зборот „земјоделец“ се додаваат
зборовите: „и за лицата од членот 7 став (1) точка 6-а)
и членот 10 став (1) точка 4-а) од овој закон“.
Во точката 14) во алинејата 2 по зборот „поддршка“
се додаваат зборовите: „како и дете со пречки во развојот и со специфични потреби за кое се користи право
на посебен додаток согласно со Законот за заштита на
децата“.
Во точката 14) алинејата 8 се менува и гласи:
„-лицата од членот 10-б) од овој закон,“.
Член 7
Членот 25 се менува и гласи:
„(1) Стапки по кои се пресметуваат и плаќаат придонесите се:
1) 18,8% за задолжително пензиско и инвалидско
осигурување;
2) 4% стапка на придонес за инвалидност и телесно
оштетување причинето со повреда на работа или професионална болест;
3) 7,5% за задолжително здравствено осигурување;
4) 10% за задолжително здравствено осигурување
за обврзниците кои придонесот го плаќаат на основица
утврдена во членот 14 точки 11) и 14) алинеи 1, 2, 3 и 5
од овој закон;
5) 5,4% за задолжително здравствено осигурување
за обврзниците кои придонесот го плаќаат на основица
утврдена во членот 14 точка 14) алинеја 4 од овој закон;
6) 13% за задолжително здравствено осигурување
за обврзникот корисник на домашна пензија кој придонесот го плаќа на износот на пензијата;
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7) 0,5% стапка на дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда
на работа и професионално заболување и
8) 1,2% за задолжителен придонес за осигурување
во случај на невработеност.
(2) Стапката на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување за стажот на осигурување што
се смета со зголемено траење изнесува:
- 9,4% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 18 месеци,
- 7,83% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 17 месеци,
- 6,27% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 16 месеци,
- 4,7% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци,
- 3,13% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 14 месеци и
- 1,57% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 13 месеци.“.
Член 8
„(1) Стапки по кои се пресметуваат и плаќаат придонесите во 2019 година се:
1) 18,4% за задолжително пензиско и инвалидско
осигурување;
2) 4% стапка на придонес за инвалидност и телесно
оштетување причинето со повреда на работа или професионална болест;
3)
7,4% за задолжително здравствено осигурување;
4) 10% за задолжително здравствено осигурување
за обврзниците кои придонесот го плаќаат на основица
утврдена во членот 14 точки 11) и 14) алинеи 1, 2, 3 и 5
од овој закон;
5) 5,4% за задолжително здравствено осигурување
за обврзниците кои придонесот го плаќаат на основица
утврдена во членот 14 точка 14) алинеја 4 од овој закон;
6) 13% за задолжително здравствено осигурување
за обврзникот корисник на домашна пензија кој придонесот го плаќа на износот на пензијата;
7) 0,5% стапка на дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда
на работа и професионално заболување и
8) 1,2% за задолжителен придонес за осигурување
во случај на невработеност.
(2) Стапката на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување за стажот на осигурување што
се смета со зголемено траење изнесува:
- 9,2% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 18 месеци,
- 7,67% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 17 месеци,

Бр. 247 - Стр. 3

- 6,13% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 16 месеци,
- 4,6% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци,
- 3,07% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 14 месеци и
- 1,53% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 13 месеци.“.
Член 9
Одредбите од членот 1 од овој закон со кои во членот 7 се додава нова точка 6-а), одредбите од членот 3
од овој закон со кои во членот 10 се додава нова точка
4-а), одредбите од членот 5 од овој закон со кои во членот 13 се додава нова точка 15) и одредбите од членот
6 од овој закон со кои во членот 14 се дополнува точката 12), ќе започнат да се применуваат од 1 јули 2019 година.
Член 10
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR KONTRIBUTE TË SIGURIMIT TË
DETYRUESHËM SOCIAL
Neni 1
Në Ligjin për kontribute të sigurimit të detyrueshëm
social ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë"
numër 142/2008, 64/2009, 156/2009, 166/10, 53/11,
185/11, 44/12, 15/13, 91/13, 170/13, 97/14, 113/14,
180/14, 188/14, 20/15, 48/15, 129/15, 217/15, 190/16,
171/17 dhe 35/18), në nenin 7 paragrafi (1) pas pikës 6)
shtohet pika e re 6-a), si vijon:
"6-a) personi fizik që është i regjistruar si kryerës i
veprimtarisë së pavarur për tregti me pakicë në tezga dhe
tregje, i regjistruar në regjistrin e Odës së Tregtarëve të
Maqedonisë, nëse nuk është i siguruar në bazë tjetër;".
Neni 2
Në nenin 8 paragrafi (1) pas pikës 1) shtohet pika e re
1-a), si vijon:
"1-a) personi në punë praktike sipas ligjit,".
Neni 3
Në nenin 10 paragrafi (1) pas pikës 4) shtohet pika e re
4-a), si vijon:
"4-a) personi fizik që është i regjistruar si kryerës i
veprimtarisë së pavarur për tregti me pakicë në tezga dhe
tregje, i regjistruar në regjistrin e Odës së Tregtarëve të
Maqedonisë, nëse nuk është i siguruar në bazë tjetër;".
Në pikën 10) pas fjalës "mbështetje" shtohen fjalët: "si
dhe fëmija me pengesa në zhvillim dhe me nevoja
specifike për të cilin shfrytëzohet e drejta për shtesë të
veçantë sipas Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve".
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Neni 4
Në nenin 11 pas numrit "3" shtohen fjalët: "dhe neni 8
paragrafi (1) pika 1-a)".
Neni 5
Në nenin 13 paragrafi (1) në pikën 1) pas fjalëve: "të
punësuar" shtohen fjalët: "dhe për personat nga neni 8
paragrafi (1) pika 1-a) të këtij ligji".
Në pikën 14) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me
lidhëzën "dhe" dhe shtohet pika e re 15), si vijon:
"15) Oda e Tregtarëve të Maqedonisë është obliguese
për përllogaritjen e kontributeve për personat nga neni 7
paragrafi (1) pika 6-a) dhe neni 10 paragrafi (1) pika 4-a) të
këtij ligji", ndërsa obligues për pagesë janë vetë personat
për vetveten.".
Neni 6
Në nenin 14 paragrafi (1) në pikën 3) presja pas numrit
"11" zëvendësohet me lidhëzën "dhe", e fjalët: "dhe
personat nga neni 10-b) të këtij ligji" të cilët në vitin
paraprak kalendarik kanë realizuar të hyra më të mëdha se
shuma vjetore e bazës minimale për përllogaritjen dhe
pagesën e kontributeve, sipas nenit 15 paragrafi (1)",
shlyhen.
Në pikën 12) pas fjalës "bujk" shtohen fjalët: "dhe për
personat nga neni 7 paragrafi (1) pika 6-a) dhe neni 10
paragrafi (1) pika 4-a) të këtij ligji ".
Në pikën 14) në alinenë 2 pas fjalës "mbështetje"
shtohen fjalët: "si dhe fëmija me pengesa në zhvillim dhe
me nevoja specifike për të cilin shfrytëzohet e drejta për
shtesë të veçantë sipas Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve".
Në pikën 14) alineja 8 ndryshohet si vijon:
"-personat nga neni 10-b) të këtij ligji,".
Neni 7
Neni 25 ndryshohet si vijon:
"(1) Shkallët sipas të cilave përllogariten dhe paguhen
kontributet janë:
1) 18,8% për sigurim të detyrueshëm pensional dhe
invalidor;
2) 4% shkalla e kontributit për invaliditet dhe dëmtim
trupor i shkaktuar me lëndim në punë ose sëmundje
profesionale;
3) 7,5% për sigurim të detyrueshëm shëndetësor;
4) 10% për sigurim të detyrueshëm shëndetësor për
detyrësit të cilët kontributin e paguajnë në bazën e
përcaktuar në nenin 14 pikat 11) dhe 14) alinetë 1, 2, 3 dhe
5 të këtij ligji;
5) 5,4% për sigurim të detyrueshëm shëndetësor për
detyrësit të cilët kontributin e paguajnë në bazën e
përcaktuar në nenin 14 pika 14) alineja 4 të këtij ligji;
6) 13% për sigurim të detyrueshëm shëndetësor për
detyrësin shfrytëzues të pensionit shtëpiak i cili kontributin
e paguan në shumën e pensionit;
7) 0,5% shkalla e kontributit plotësues për sigurim të
detyrueshëm shëndetësor për rast të lëndimit në punë dhe
sëmundjes profesionale dhe
8) 1,2% për kontribut të detyrueshëm për sigurim në
rast të papunësisë.
(2) Shkalla e kontributit për sigurim pensional dhe
invalidor për stazhin e sigurimit që llogaritet me
kohëzgjatje të zmadhuar është:
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-9,4% për kryerjen e punëve dhe detyrave në të cilat 12
muaj të kaluar efektivë llogariten në stazhin e sigurimit si
18 muaj,
-7,83% për kryerjen e punëve dhe detyrave në të cilat
12 muaj të kaluar efektivë llogariten në stazhin e sigurimit
si 17 muaj,
-6,27% për kryerjen e punëve dhe detyrave në të cilat
12 muaj të kaluar efektivë llogariten në stazhin e sigurimit
si 16 muaj,
-4,7% për kryerjen e punëve dhe detyrave në të cilat 12
muaj të kaluar efektivë llogariten në stazhin e sigurimit si
15 muaj,
-3,13% për kryerjen e punëve dhe detyrave në të cilat
12 muaj të kaluar efektivë llogariten në stazhin e sigurimit
si 14 muaj dhe
- 1,57% për kryerjen e punëve dhe detyrave në të cilat
12 muaj të kaluar efektivë llogariten në stazhin e sigurimit
si 13 muaj.".
Neni 8
"(1) Shkallët sipas të cilave përllogariten dhe paguhen
kontributet për vitin 2019, janë:
1) 18,4% për sigurim të detyrueshëm pensional dhe
invalidor;
2) 4% shkalla e kontributit për invaliditet dhe dëmtim
trupor i shkaktuar me lëndim në punë ose sëmundje
profesionale;
3) 7,4% për sigurim të detyrueshëm shëndetësor;
4) 10% për sigurim të detyrueshëm shëndetësor për
detyrësit të cilët kontributin e paguajnë në bazën e
përcaktuar në nenin 14 pikat 11) dhe 14) alinetë 1, 2, 3 dhe
5 të këtij ligji;
5) 5,4% për sigurim të detyrueshëm shëndetësor për
detyrësit të cilët kontributin e paguajnë në bazën e
përcaktuar në nenin 14 pika 14) alineja 4 të këtij ligji;
6) 13% për sigurim të detyrueshëm shëndetësor për
detyrësin shfrytëzues të pensionit shtëpiak i cili kontributin
e paguan në shumën e pensionit;
7) 0,5% shkalla e kontributit plotësues për sigurim të
detyrueshëm shëndetësor për rast të lëndimit në punë dhe
sëmundjes profesionale dhe
8) 1,2% për kontribut të detyrueshëm për sigurim në
rast të papunësisë.
(2) Shkalla e kontributit për sigurim pensional dhe
invalidor për stazhin e sigurimit që llogaritet me
kohëzgjatje të zmadhuar është:
-9,2% për kryerjen e punëve dhe detyrave në të cilat 12
muaj të kaluar efektivë llogariten në stazhin e sigurimit si
18 muaj,
-7,67% për kryerjen e punëve dhe detyrave në të cilat
12 muaj të kaluar efektivë llogariten në stazhin e sigurimit
si 17 muaj,
-6,13% për kryerjen e punëve dhe detyrave në të cilat
12 muaj të kaluar efektivë llogariten në stazhin e sigurimit
si 16 muaj,
-4,6% për kryerjen e punëve dhe detyrave në të cilat 12
muaj të kaluar efektivë llogariten në stazhin e sigurimit si
15 muaj,
-3,07% për kryerjen e punëve dhe detyrave në të cilat
12 muaj të kaluar efektivë llogariten në stazhin e sigurimit
si 14 muaj dhe
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- 1,53% për kryerjen e punëve dhe detyrave në të cilat
12 muaj të kaluar efektivë llogariten në stazhin e sigurimit
si 13 muaj.".
Neni 9
Dispozitat e nenit 1 të këtij ligji me të cilat në nenin 7
shtohet pika e re 6-a), dispozitat e nenit 3 të këtij ligji me të cilat
në nenin 10 shtohet pika e re 4-a), dispozitat e nenit 5 të këtij
ligji me të cilat në nenin 13 shtohet pika e re 15) dhe dispozitat e
nenit 6 të këtij ligji me të cilat në nenin 14 plotësohet pika 12),
do të fillojnë të zbatohen nga 1 korriku 2019.
Neni 10
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4624.
Врз основа на член 36 став (6) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15,
142/16 и 140/18), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 25.12.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕФОРМИ ВО ПЕНЗИСКИОТ
СИСТЕМ
Член 1
Во Решението за формирање на Комисија за спроведување на реформи во пензискиот систем („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 93/18), во член 2
во воведната реченица зборот „десет“ се заменува со
зборот „единаесет“.
Во точката б) по алинејата 8 се додава нова алинеја
9, која гласи:
„- Нехат Мустафа, Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија“.
Алинеите 9 и 10 стануваат алинеи 10 и 11.
Член 2
Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-11516/1
25 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Бујар Османи, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
4625.
Врз основа на член 60 став (2) од Законот за меѓународна и привремена заштита (*) („Службен весник
на Република Македонија” бр. 64/18), министерот за
труд и социјална политика, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЛИЦАТА НА КОИ ИМ Е
ПРИЗНАЕНО ПРАВОТО НА АЗИЛ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА
I. Појдовна основа
Министерството за труд и социјална политика со
оваа програма врши олеснување на процесот на интеграција на лицата на кои им е признаено правото на
азил во Република Македонија.
Процесот на интеграција ги опфаќа активностите и
мерките кои треба да се преземат од страна на надлежните институции во областите на: домување и сместување, вработување и стручно усовршување, здравствено осигурување, образование, социјална заштита, ангажираност во заедницата/развој и раководење со процесот на интеграција.
Оваа програма има за цел поттикнување на учеството на лицата на кои им е признаено правото на азил
во Република Македонија во реализација на активностите кои придонесуваат за одржливоста на социо-економска интеграција на овие лица.
Со оваа програма ќе се обезбеди парична помош
потребна за обезбедување на простории за сместување,
за закупнина на индивидуален станбен објект или негов дел и за комунални трошоци.
II. Корисници
Корисници на оваа програма се лица на кои им е
признаено правото на азил во Република Македонија
(во натамошниот текст: корисникот).
Корисникот го остварува правото на парична помош потребна за обезбедување на простории за сместување, за закупнина на индивидуален станбен објект
или негов дел и за комунални трошоци доколку:
- има поднесено писмено барање за локална интеграција доставено до месно надлежниот центар за социјална работа,
- за корисникот има веќе изработен семеен план за
интеграција,
- е станбено необезбедено лице и,
- не е во можност самостојно да ги покрива трошоците за сместување, закупнина и комунални трошоци.
III. Мерки
Паричната помош потребна за обезбедување на
простории за сместување, за закупнина на индивидуален станбен објект или негов дел и за комунални трошоци ќе се исплаќа на месечна основа.
Висината на паричната помош потребна за обезбедување на простории за сместување и за закупнина на
индивидуален станбен објект или негов дел изнесува за
самец до 4.000 денари, за семејство од два до четири
члена до 5.000 денари и за семејство од пет и повеќе
члена до 6.000 денари, додека висината на паричната
помош за комунални трошоци (електрична енергија,
греење, вода и ѓубретарина) изнесува за самец до
1.500 денари, за семејство од два до четири члена до
2.000 денари и за семејство од пет и повеќе члена до
2.500 денари.
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IV. Носители
Оваа програма ќе ја спроведат Министерството за труд
и социјална политика и центрите за социјална работа.
Согласно поднесените барања и издадени решенија
месно надлежните центри за социјална работа ќе вршаат исплата на паричната помош потребна за обезбедување на простории за сместување, за закупнина на индивидуален станбен објект или негов дел и за комунални трошоци, при што по реализираните исплати ќе извршат верификација и потврда на плаќањата.
Месно надлежниот центар за социјална работа
обезбедува административна поддршка и врз основа на
инволвираноста на корисникот во процесот на имплементација на семејниот план врши евалуација за неговото проактивно учество во интегративниот процес.
За користење на паричната помош за обезбедување
на простории за сместување, за закупнина на индивидуален станбен објект или негов дел и за комунални
трошоци се поднесува барање до месно надлежниот
центар за социјална работа.
Кон барањето се поднесува следнава документација:
- лична карта, издадена согласно Законот за меѓународна и привремена заштита, доставена на увид;
- договор за закуп и
- изјава со која потврдува дека не е во можност самостојно да ги покрива трошоците за месечна закупнина и комунални трошоци.
Исплаќањето на паричната помош потребна за
обезбедување на простории за сместување, за закупнина на индивидуален станбен објект или негов дел и за
комунални трошоци престанува во следниве случаи:
- корисникот не ги посетува курсевите за преквалификација и доквалификација на кои е упатен,
- корисникот своеволно на негово барање без основани причини го прекине работниот однос,
- децата на училишна возраст без основани причини не посетуваат редовно основно и средно образование, односно не посетуваат градинка доколку се упатени,
- корисникот има дадено невистинити или нецелосни податоци,
- корисникот престанал да е станбено необезбедено
лице и
- корисникот поднесе барање за престанок на користење на паричната помош потребна за обезбедување на простории за сместување, за закупнина на индивидуален станбен објект или негов дел и за комунални
трошоци.
Корисникот треба да го известува месно надлежниот центар за социјална работа, за секоја промена која се
однесува на:
- промена на адреса на сместување,
- промена на статусот за било кој член на семејството,
- промена на носителот на исплатата,
- промена со која се менува статусот на станбено
необезбедено лице и неможноста самостојно да ги покрива трошоците за сместување, закупнина и комунални
трошоци.

Центарот за социјална работа води евиденција за
корисниците и доставува извештај за бројот на корисниците и износот на средствата до Министерството за
труд и социјална политика.
V. Извори на средства
Средствата за реализација на ова програма се предвидени и обезбедени во Буџетот на Министерството за
труд и социјална политика за 2019 година, раздел
15001, потпрограма 54, во износ од 3.000.000 денари.
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, a ќе почне да се применува од 1 јануари 2019 година.
Бр. 10-12198/4
28 декември 2018 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
4626.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на
25 декември 2018 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА делот: „втори братучеди“ од алинејата 3 и делот: „братучеди на вашиот брачен другар“
од алинејата 5 од делот: „III.2 Ангажман на блиски
лица“ од 4-та страна на Изјавата за интереси содржани
во Правилникот за формата и содржината на образецот
на изјава за интереси („Службен весник на Република
Македонија бр.146/2009).
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод иницијативата на Владимир Клековски од Скопје
со Решение У.бр.24/2018 од 7 ноември 2018 година поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на делови од одредбите од Правилникот за формата
и содржината на образецот на изјава за интереси, означени во точката 1 од оваа одлука, бидејќи основано се
постави прашањето за нивната согласност со Уставот и
со Законот за спречување на судир на интереси. Со истото решение Судот не поведе постапка за оценување
на уставноста и законитоста на целината на означениот
правилник.
4. Судот на седницата, утврди дека, врз основа на
членот 20-г од Законот за спречување судир на интереси („Службен весник на Република Македонија”
бр.70/2007 и 114/2009), Државната комисија за спречување на корупцијата на 1 декември 2009 година донела
Правилник за формата и содржината на образецот на
изјава за интереси, кој содржи четири одредби.
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Правилникот е донесен на 1 декември 2009 година
под бр.12-1601/3.
Во продолжение на Правилникот следува образецот
на изјавата за интереси, како составен дел на Правилникот. Образецот е составен од шест страници. На четвртата страна од образецот (стр. 71 од службениот весник), како појаснување на насловот. „III.2 Ангажман на
блиски лица“ под блиски лица меѓу другите во алинејата 3 се наведени: роднините по крв во странична линија до четврти степен (брат и сестра на вашите родители, вашите први и втори братучеди), а во алинејата 5
се наведени: роднините по сватовство до втор степен
(татко и мајка, брат и сестра и братучедите на вашиот
брачен другар).
5. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на
Република Македонија, владеењето на правото е една
од темелните вредности на Уставниот поредок на Република Македонија.
Според член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мора да бидат во согласност со Уставот,
а сите други прописи со Уставот и со законите и секој е
должен да ги почитува Уставот и законите.
Според член 3 алинеја 5 од Законот за спречување
на судир на интереси, поимот: „блиски лица“ употребен во Законот за спречување на интереси го има следното значење: „лицата во брачна или вонбрачна заедница со службеното лице, роднини по крв во права линија и во странична линија до четврти степен, посвоителот и посвоеникот, роднините по сватовство до втор
степен, како и секое физичко или правно лице со кое
службеното лице има приватен интерес.
Во членот 20-г од истиот закон, е предвидено дека
формата и содржината на образецот за изјавата за интереси од членовите 20-а и 20-б на овој закон ги пропишува Државната комисија.
Од анализата на цитираните одредби Судот оцени
во Законот за спречување на судир на интереси и во
Правилникот е содржан ист степен на сродство, односно роднини по крв во странична линија до четврти степен и роднини по сватовство до втор степен.
Според Судот постои излегувањето надвор од уставната и законска рамка сторено со појаснувањето на
алинеите 3 и 5 од четвртата страна од образецот (стр.
71 од службениот весник) содржано во заградите на
образецот. Поконретно тоа се: делот „втори братучеди“
по однос на алинејата 3 и делот: „братучеди на вашиот
брачен другар“ по однос на алинејата 5.
Правната теорија (Семејното право во СФРЈ, д-р
Војислав С.Бакиќ, 1988 година; Коментар на Законот
за наследување, д-р Кирил Чавдар, 1996 и 1998 година
и Семејно право, Лилјана Спирковиќ Трпеновска, 1997
и 2008 година) во Република Македонија, во зависност
на основот на врската помеѓу сродниците разликува:
крвно сродство во права линија, крвно сродство во
странична линија и сродство по сватовство (при што
степените на сродство се идентични како степените на
сродство за брачниот другар). Притоа бројот на раѓања
помеѓу сродниците го определува и степенот на сродство, според познатата максима на римското право:
„quot sunt generations, tot sunt gradus“ или колку раѓања,
толку степени на сродство. Поделбата на сродниците
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според нивниот најблизок заеднички предок е позната
уште како парентеларен систем кој е во примена во
наследните и воопшто во семејно-правните односи во
Република Македонија.
Крвно сродство од прв степен постои само помеѓу
родители и деца и обратно. Прв степен на сродство, но
во странична линија, и тоа кај роднините по сватовство
постои помеѓу: снаата и родителите на сопругот и зетот и родителите на сопругата (идентичен степен на
сродство како на брачниот другар) и обратно.
Сродството по крв во страничната линија секогаш
започнува од втор степен, односно е сродство помеѓу
сестри и браќа од два или еден ист родител. Оттаму и
сродството по сватовство помеѓу давателот на изјавата
и браќата и сестрите на брачниот другар е странично
сродство од втор степен.
Според наведеното, а следејќи ја правната теорија и
законската рамка произлегува дека опфатот на лицата
кои се во меѓусебно соодветно сродство, кој е од значење за појаснување на ангажманот на блиски лица на
давателот на изјава на интереси кои вршат јавни овластувања за алинејата 3 (страна 4 од образец) се однесува
на следните лица:
- брат и сестра на давателот на изјавата, како роднини по крв од втор степен странична линија, а кои не
се означени како блиски лица;
- брат и сестра на родителите на давателот на изјавата, како роднини по крв од трет степен странична линија. Внуците од браќата и сестрите на давателот на изјавата се исто така роднини по крв од трет степен странична линија, но истите не се означени како блиски лица со давателот на изјавата и
- првите братучеди на давателот на изјавата, како
роднини по крв од четврти степен странична линија.
Вторите братучеди на давателот на изјавата спаѓаат
веќе во петти степен на роднини по крв во странична
линија од каде со право во иницијативата се укажува
на доуредување надвор од законската рамка.
По однос на алинејата 5 (страна 4 од образецот) односно појаснувањето на роднините по сватовство до
втор степен според правната теорија и законската рамка се однесува на следните лица:
- Родителите на брачниот другар на давателот на
изјавата, како роднини по сватовство од прв степен и
- Брат и сестра на брачниот другар на давателот на
изјавата, како роднини по сватовство од втор степен.
Братучедите на брачниот другар (први, втори итн.)
спаѓаат во четврти, петти итн. степен на сродство по
сватовство од каде со право во иницијативата се укажува на доуредување надвор од законската рамка.
Од сето наведено произлегува дека делот: „втори
братучеди“ од алинејата 3 и делот: „братучеди на вашиот брачен другар“ од алинејата 5 од делот: III.2 Ангажман на блиски лица од 4-та страна на Изјавата за
интереси содржани во Правилникот не е во согласност
со член 8 став 1 алинеја 3 и член 51 од Уставот, како и
со член 3 алинеја 5 од Законот за спречување на судир
на интереси. Ова од причини што прописите мораат да
бидат во согласност со Уставот и законите, а со доуредувањето очигледно е излезено надвор од законските
рамки.
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6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точката 1 од оваа одлука.
7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседа-телот на Судот, Никола Ивановски и судиите: Насер Ајдари, Елена Гошева, Јован Јосифовски, д-р
Осман Кадриу, д-р Дарко Костадиновски, Вангелина
Маркудова, Сали Мурати и Владимир Стојаноски.
У. бр. 24/2018
25 декември 2018 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Никола Ивановски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4627.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен
весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201,
13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015,
23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен
испит за инвестиционо советување („Службен весник на
РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 2018 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Снежана Поповска од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 7-мата обука за
инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број УП1 09-91
19 декември 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

4628.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на
посебен стручен испит за инвестиционо советување
(„Службен весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и
107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 2018
година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Симона Ицовска од Скопје ги исполнува
условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 7-мата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата
за хартии од вредност на Република Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број УП1 09-92
19 декември 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

4629.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен
весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201,
13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015,
23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен
испит за инвестиционо советување („Службен весник на
РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 2018 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Симона Алексовска од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 7-мата обука за
инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број УП1 09-93
19 декември 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

4630.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен
весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201,
13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015,
23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен
испит за инвестиционо советување („Службен весник на
РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 2018 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Марио Ѓорѓиев од Скопје ги исполнува
условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 7-мата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата
за хартии од вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број УП1 09-94
19 декември 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.

31 декември 2018

Бр. 247 - Стр. 9

4631.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на
посебен стручен испит за инвестиционо советување
(„Службен весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и
107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 2018
година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Маја Јанчевска од Тетово ги исполнува
условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 7-мата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата
за хартии од вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број УП1 09-95
19 декември 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

4632.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на
посебен стручен испит за инвестиционо советување
(„Службен весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и
107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 2018
година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Ивона Марковска од Прилеп ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 7-мата обука за
инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број УП1 09-96
19 декември 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

4633.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Пра-

вилникот за начинот и условите за обука и полагање на
посебен стручен испит за инвестиционо советување
(„Службен весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и
107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 2018
година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Жарко Ордевски од Скопје ги исполнува
условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 7-мата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата
за хартии од вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број УП1 09-97
19 декември 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

4634.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на
посебен стручен испит за инвестиционо советување
(„Службен весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и
107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 2018
година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Горјан Анастасов од Скопје ги исполнува
условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 7-мата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата
за хартии од вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број УП1 09-98
19 декември 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

4635.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на
посебен стручен испит за инвестиционо советување
(„Службен весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и
107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 2018
година донесе
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РЕШЕНИЕ
1. Лицето Бобан Стојаноски од Македонски Брод ги
исполнува условите за полагање на стручен испит за
инвестиционо советување со пријавување на 7-мата
обука за инвестиционо советување во организација на
Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број УП1 09-99
19 декември 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

4636.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на
посебен стручен испит за инвестиционо советување
(„Службен весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и
107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 2018
година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Андријана Поповска од Битола ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 7-мата обука за
инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број УП1 09-100
19 декември 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
4637.
Врз основа на член 58 став (9), член 59 став (3), (6)
и (10) и член 61 став (5) од Законот за задолжително
капитално финансирано пензиско осигурување
(„Службен весник на Република Македонија” број
29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008,
48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013,
164/2013, 44/2014, 192/2015, 30/2016, 21/2018 и
245/2018), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансираното пензиско осигурување, на седницата одржана на ден 31.12.2018 година
донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ЧЛЕНСТВО ВО ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ
ФОНД
I. Општа одредба
Член 1
Со овој правилник поблиску се пропишуваат постапката за распределба на осигурениците кои не потпишале договор за членство во задолжителен пензиски
фонд со друштво за управување со задолжителни пензиски фондови или со друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови (во натамошниот текст: друштво), датумите, начинот и постапката
за зачленување во задолжителен пензиски фонд, начинот и постапката на премин на член од постоен во иден
задолжителен пензиски фонд, формата на договорот за
членство во задолжителен пензиски фонд, содржината
на договорот за премин и изјавата за согласност за премин во задолжителен пензиски фонд.

II. Постапка за распределба на осигурениците во
задолжителен пензиски фонд
Член 2
Осигурениците кои задолжително се распределуваат во задолжителен пензиски фонд согласно Законот за
задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (во натамошниот текст: Законот) се осигурениците кои прв пат пристапиле во задолжително пензиско и инвалидско осигурување согласно закон и:
а) не потпишале договор за членство во задолжителен пензиски фонд со ниту едно друштво или
б) потпишале договор за членство во задолжителен
пензиски фонд со едно од друштвата, а рокот од осум
работни дена во кој договорот за членство во задолжителен пензиски фонд може да биде раскинат сеуште не
истекол (во натамошниот текст: нераспределени осигуреници).
Член 3
(1) Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Фондот на
ПИОМ) времено ги распределува нераспределените
осигуреници во задолжителните пензиски фондови од
моментот на нивното пристапување во задолжителното
пензиско и инвалидско осигурување.
(2) Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (во натамошниот текст:
Агенцијата) на првиот работен ден од секој месец, заради распределба на нераспределените осигуреници,
утврдува пондер за секој задолжителен пензиски фонд
според приносот во номинален износ на задолжителниот пензиски фонд и висината на надоместокот од придонеси од член 98 став (1) точка а) од Законот што го
наплатува друштвото кое управува со тој задолжителен
пензиски фонд, со користење на следната формула:
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Член 7
(1) Фондот на ПИОМ прави листа на нераспределени осигуреници со примена на метод на случајна распределба, на датумите од член 4 став (1) на овој правилник.
(2) Нераспределените осигуреници се распределуваат во задолжителен пензиски фонд врз основа на:
а) редослед од листата од став (1) на овој член;
б) број пресметан согласно член 6 на овој правилник и
в) редослед на фондот од листата од член 5 на овој
правилник.
(3) Фондот на ПИОМ ја известува Агенцијата за
времено распределените осигуреници, веднаш по нивната распределба.

(3) Пондерите од ставот (2) на овој член се изразуваат во проценти, заокружени на две децимални места.
(4) Агенцијата пондерите од ставот (2) на овој член
ги доставува до Фондот на ПИОМ. До доставување на
пондерот за тековниот месец, Фондот на ПИОМ го
употребува пондерот од претходниот месец.
Член 4
(1) Фондот на ПИОМ го утврдува бројот и идентитетот на нераспределените осигуреници на датумите од
секој петок во месецот или претходниот работен ден,
ако некој од овие денови е неработен.
(2) Датумите од ставот (1) на овој член се датуми
кога се врши распределба на осигурениците во задолжителните пензиски фондови во текот на еден месец.
Член 5
На првиот работен ден секој месец Фондот на ПИОМ прави листа на задолжителните пензиски фондови
со примена на метод на случајна распределба на фондовите.
Член 6
(1) Бројот на нераспределени осигуреници, кои треба да бидат распределени во секој задолжителен пензиски фонд од листата од член 5 на овој правилник, се
пресметува со множење на пондерот на соодветниот
задолжителен пензиски фонд, согласно член 3 став (2)
на овој правилник, со вкупниот број на нераспределени
осигуреници. Добиениот број се заокружува на најблискиот цел број.
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, бројот
на нераспределените осигуреници кои треба да бидат
распределени во последниот задолжителен пензиски
фонд од листата од членот 5 на овој правилник, се
пресметува кога од вкупниот број на нераспределени
осигуреници се одземат заокружените броеви од ставот
(1) на овој член.

Член 8
(1) Агенцијата по електронски пат ги известува
друштвата за времено распределените осигуреници, со
наведување на нивниот единствен матичен број, име,
презиме и единствен даночен број на правното лице каде се вработени.
(2) Друштвата воспоставуваат индивидуална потсметка, на посебната сметка, за секој времено распределен осигуреник, веднаш по приемот на податоците за
распределбата добиени од Агенцијата.
(3) Доколку Агенцијата до единаесеттиот работен
ден од истекот на периодот за избор на задолжителен
пензиски фонд утврди дека времено распределениот
осигуреник не потпишал договор за членство во задолжителен пензиски фонд во периодот на избор, тој станува член на задолжителниот пензиски фонд во кој бил
претходно времено распределен од страна на Фондот
на ПИОМ и се регистрира во Регистарот на членови.
(4) Агенцијата на денот на регистрацијата по електронски пат го известува друштвото за лицата кои се
распределени и друштвото веднаш воспоставува индивидуална сметка на име на членот на која ги пренесува
акумулираните средства од потсметката воспоставена
за времено распределениот осигуреник.
(5) Агенцијата го известува секој времено распределен осигуреник за задолжителниот пензиски фонд во
кој е времено распределен, како и за правата и обврските кои произлегуваат од членство.
III. Стекнување членство во задолжителен
пензиски фонд
Член 9
(1) Осигуреник кој пристапува во задолжителното
пензиско и инвалидско осигурување по 1.1.2019 година
и на датумот на пристапувањето е помлад од 40 години, станува член на задолжителен пензиски фонд со
потпишување на договор за членство во тој пензиски
фонд и со регистрација во Регистарот на членови кој го
води Агенцијата или со распределба во задолжителен
пензиски фонд согласно член 8 став (3) на овој правилник и со регистрација во Регистарот на членови кој го
води Агенцијата.
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(2) Правата и обврските од членство за осигурениците од став (1) на овој член се стекнуваат од датумот
кога прв пат пристапиле во задолжителното пензиско и
инвалидско осигурување.
(3) Првиот месец на придонес е месецот во кој членот прв пат пристапил во задолжително пензиско и инвалидско осигурување.
Член 10
(1) Договорот за членство во задолжителен пензиски фонд треба да биде пополнет и потпишан во формата дадена во Образец број 1 кој е составен дел од овој
правилник.
(2) Друштвото определува единствен број на договорот за членство во задолжителен пензиски фонд, кој
се состои од десет цифри. За секој задолжителен пензиски фонд Агенцијата ги определува првите две цифри, со кои се идентификува задолжителниот пензиски
фонд и тие задолжително се составен дел од секој број
доделен од друштвото.
Член 11
(1) Договорот за членство во задолжителен пензиски фонд треба да биде потпишан лично од осигуреникот кој станува член на задолжителниот пензиски фонд
и агентот во име на друштвото.
(2) При склучувањето на договор за членство во задолжителен пензиски фонд, друштвото го претставува
агент кој е регистриран во Регистарот на агенти. Агентот треба да го провери идентитетот на лицето кое
склучува договор за членство врз основа на документ
за лична идентификација.
(3) Договорот за членство во задолжителен пензиски фонд треба да ги содржи датумот и времето (час и
минута) кога е потпишан од двете страни.
(4) Договорот за членство во задолжителен пензиски фонд се потпишува во два оригинални примероци и
агентот по потпишување на договорот веднаш треба да
достави еден примерок до друштвото и еден примерок
до членот кој го потпишал договорот за членство.
Член 12
(1) Друштвото ја проверува точноста на податоците
од договорот за членство и ги доставува податоците во
информацискиот систем на Агенцијата на третиот работен ден по истекувањето на рокот од осум работни
дена за раскинување на договорот, кога осигуреникот
прв пат потпишал договор за членство и претходно не
бил член на ниту еден задолжителен пензиски фонд.
(2) Доколку доставените податоци не се совпаѓаат
со податоците наведени во договорот за членство во задолжителен пензиски фонд, тогаш за валидни се сметаат податоците од договорот за членство.
(3) Заради корекција на податоците од став (2) на
овој член, друштвото доставува барање со податоци од
членовите, преку информацискиот систем на Агенцијата.
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Член 13
(1) По доставата на податоците од член 12 ставот
(1) на овој правилник Агенцијата преку својот информациски систем ја проверува комплетноста, точноста
на податоците и исполнувањето на условите за членство во задолжителен пензиски фонд.
(2) Врз основа на проверката од ставот (1) на овој
член Агенцијата го регистрира осигуреникот како член
на задолжителен пензиски фонд во Регистарот на членови ако сите податоци од договорот за членство во задолжителен пензиски фонд се навремено доставени во
информацискиот систем на Агенцијата, истите се комплетни и точни и ако се исполнети условите за членство во тој задолжителен пензиски фонд.
(3) Доколку не е исполнет некој од условите од став
(2) на овој член, Агенцијата не може да го регистрира
осигуреникот како член на задолжителен пензиски
фонд.
(4) Доколку друштвото не може да ги достави податоците од договорот за членство во информацискиот
систем на Агенцијата, во рокот од член 12 став (1) на
овој правилник, поради виша сила или оправдани технички причини тогаш тоа ги доставува податоците по
надминување на причините поради кои е оневозможена доставата на податоците.
Член 14
(1) Фондот на ПИОМ ја утврдува точноста на личните податоци, на првото и наредните вработувања на
осигурениците доставени од Агенцијата за вработување.
(2) Фондот на ПИОМ овозможува електронски
пристап на Агенцијата до податоците за сите осигуреници кои се вклучуваат или се вклучиле во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.
(3) Доколку Агенцијата прими податоци од друштвото за осигуреник кој потпишал договор за членство
во задолжителен пензиски фонд, а во евиденцијата на
Фондот на ПИОМ нема податоци за тој осигуреник,
Агенцијата преку информацискиот систем го известува
Фондот на ПИОМ и ја одложува регистрацијата на членот. Агенцијата преку информацискиот систем го известува друштвото дека регистрацијата на членот има
статус на чекање.
(4) Доколку Агенцијата во рок од пет работни дена,
од приемот на податоците од ставот (3) на овој член,
утврди дека осигуреникот е регистриран во евиденцијата на Фондот на ПИОМ, сите податоци доставени од
друштвото се точни и се исполнети условите за членство, го регистрира осигуреникот во Регистарот на членови.
(5) Доколку Агенцијата, по истекот на рокот од ставот (4) на овој член, утврди дека осигуреникот не е регистриран во евиденцијата на Фондот на ПИОМ преку
информацискиот систем го известува друштвото дека
регистрацијата е одбиена.
Член 15
Агенцијата врши споредување на податоците од
потпишаните договори за членство во задолжителен
пензиски фонд доставени од страна на друштвото со
податоците од Фондот на ПИОМ, како и проверка на
меѓусебната усогласеност на податоците.
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Член 16
Доколку осигуреникот потпишал договор за членство во задолжителен пензиски фонд со повеќе од едно
друштво и не раскинал ниту еден од договорите во рокот за раскинување на договорот за членство, за важечки се смета оној договор за членство кој прв бил потпишан. Агенцијата ја поништува регистрацијата на
членот врз основа на договорот за членство кој бил
потпишан подоцна, а пристигнал прв во Агенцијата и
за тоа веднаш го известува друштвото преку информацискиот систем.
Член 17
Агенцијата го известува Фондот на ПИОМ и секое
соодветно друштво за новорегистрираните членови на
задолжителните пензиски фондови и за ажурираните и
коригираните податоци на членовите на задолжителните пензиски фондови, на крајот на секој работен ден по
електронски пат.
Член 18
(1) Осигуреник кој прв пат потпишува договор за
членство во задолжителен пензиски фонд има право на
еднострано раскинување на договорот со писмен поднесок, во рок од осум работни дена од датумот на потпишувањето на договорот за членство.
(2) Поднесокот од ставот (1) на овој член, даден на
Образец број 2 кој е составен дел на овој правилник, се
пополнува и потпишува во два примероци кои агентот
веднаш по потпишување на договорот му ги доставува
на осигуреникот.
(3) Потпишаниот поднесок за раскинување на договорот за членство во задолжителен пензиски фонд осигуреникот може да го достави до друштвото лично,
преку друго лице или по пошта со препорачана пратка.
(4) По исклучок од ставот (3) на овој член, друштвото е должно да го прими поднесокот за раскинување на договорот за членство во задолжителен пензиски
фонд иако не е доставен со препорачана пратка, доколку датумот на поштенскиот печат е во рокот определен
за раскинување на договорот.
(5) Доколку поднесок за раскинување на договорот
за членство во задолжителен пензиски фонд е доставен
лично или од друго лице, копија од истиот со датумот
на доставување, печатот на друштвото и потписот на
вработениот во друштвото кој го примил поднесокот,
веднаш се дава на осигуреникот или на лицето кое го
доставило поднесокот. Доколку доставата е извршена
по пошта, друштвото доставува до осигуреникот копија од поднесокот со препорачана пратка.
Член 19
Доколку Агенцијата регистрира член со договор
за членство во задолжителен пензиски фонд кој бил
правилно раскинат, друштвото, по дознавањето за
раскинување на договорот, треба веднаш да достави
до Агенцијата барање за поништување на регистрацијата.
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Член 20
Друштвото доставува писмено известување до членот и пензионираниот член со образложение за поништување на неговата регистрација во регистарот на членови и регистарот на пензионирани членови согласно
закон, по добивање на известување од Агенцијата за
извршеното поништување.
Член 21
Друштвото треба да ги чува податоците за осигурениците кои го раскинале договорот за членство во задолжителен пензиски фонд и истите треба да бидат
достапни на Агенцијата по нејзино барање.
IV. Начин и постапка на премин на член од постоен
во иден задолжителен пензиски фонд
Член 22
(1) Член на задолжителен пензиски фонд може да
стане член на друг задолжителен пензиски фонд со:
а) потпишување договор за премин со друштвото
кое управува со идниот задолжителен пензиски фонд
(во натамошниот текст: идното друштво). Договорот за
премин ги содржи сите елементи од договорот за членство Образец број 1 кој е составен дел на овој правилник и во кој се пополнува полето за премин,
б)потпишување изјава за согласност за премин Образец број 3 кој е составен дел на овој правилник и
в) со плаќање надоместок за премин согласно со
членот 98 став (1) точка в) од Законот.
(2) Идното друштвото доставува копија од договорот за премин и изјавата за согласност за премин до
друштвото кое управува со постојниот задолжителен
пензиски фонд (во натамошниот текст: постојното
друштво) во рок од 5 работни дена од потпишувањето
на договорот.
(3) Постојното друштво писмено го известува идното друштво дали лицето е член на задолжителниот пензиски фонд со кој управува и за потребата од плаќање
на надоместокот за премин наредниот работен ден по
денот на прием на документацијата од став (2) на овој
член.
(4) Доколку членот има обврска да плати надомест
за премин идното друштво веднаш по приемот на известувањето од ставот (3) на овој член, го известува
членот дека има обврска да плати надомест за премин
на постојното друштво.
(5) Во рок од пет работни дена од добивањето на
известувањето, членот е должен да го плати надоместокот за премин и доставува доказ за платениот надоместок до идното друштво.
(6) Податоците од договорите за премин идното
друштвото ги доставува во информацискиот систем на
Агенцијата, секој ден за сите целосно документирани
премини, по добивање на доказот од став (5) на овој
член или по добивање на известувањето од став (3) на
овој член за членот кој нетреба да плати надомест за
премин.
(7) По доставување на податоците од став (6) на
овој член, постојното друштво ги пренесува средствата
од индивидуална сметка на членот во постојниот за-
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должителен пензиски фонд на индивидуална сметка во
идниот задолжителен пензиски фонд на 15-ти во месецот.
(8) Членството во идниот задолжителен пензиски
фонд започнува од датумот на пренос на средствата на
индивидуалната сметка на членот во идниот задолжителен пензиски фонд.
(9) При секој нареден премин на член од постоен во
иден задолжителен пензиски фонд бројот на месеци на
членство се смета од датумот на пренос на средствата
на индивидуалната сметка на членот во идниот задолжителен пензиски фонд.
V. Aжурирање на податоците во Регистарот на
членови и корекција на договорот за членство
Член 23
(1) Друштвото може да коригира личен податок на
член во оригинален договор за членство по барање од
членот. Заради лична идентификација на подносителот
на барањето, лице овластено од надлежен орган на
друштвото или агент врши непосреден увид во лична
карта/документ за лична идентификација на членот и
со потпис ја верифицира проверката.
(2) Датумот на склучување на оригиналниот договор за членство се коригира единствено доколку е нечитко напишан, врз основа на изјава од членот и агентот кои го потпишале договорот.
(3) Друштвото може да ажурира или да коригира
личен податок на член во Регистарот на членови со барање на Образец број 4 на овој правилник. Заради лична идентификација на подносителот на барањето од
Образец број 4 на овој правилник, друштвото врши:
а) непосреден увид во лична карта/документ за лична идентификација на членот преку лице овластено од
надлежен орган на друштвото или агент или
б) телефонски контакт со членот, при што обезбедува снимка од разговорот.
(4) Друштвото може да ажурира или да коригира
податок за адреса на живеење и/или адреса за коресподенција на член, во Регистарот на членови, доколку
членот по телефонски пат се јави во друштвото. Друштвото го идентификува членот при што обезбедува
снимка од разговорот.
(5) Друштвото донесува и применува посебни процедури за начинот на собирање, обработка и чување на
телефонските разговори согласно прописите за заштита на лични податоци.
Член 24
(1) Агенцијата врши ажурирање и корекција на податоците на членовите на задолжителните пензиски
фондови во Регистарот на членови по барање со податоци за членовите, од друштвото преку информацискиот систем на Агенцијата.
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(2) Промена на МБГ на членот во Регистарот на
членови, Агенцијата врши по добиена информација од
Фондот на ПИОМ.
Член 25
(1) Друштвото треба да му овозможи на член на задолжителен пензиски фонд, преку својот електронски
систем на интернет страната, да ги ажурира своите
лични податоци во Регистерот на членови. Членот може да ги ажурира следните лични податоци: име, презиме, адреса на живеење, место на живеење, поштенски код, место за коресподенција, поштенски код за коресподенција, адреса за коресподенција, телефон и
електронска пошта.
(2) Заради обезбедување на безбедност и заштита
на личните податоци, при ажурирањето на личните податоци од став (1) на овој член, друштвото треба да
обезбеди електронска идентификација и проверка на
авторизацијата на лицето кое сака да изврши ажурирање на податоците.
(3) Доколку при ажурирањето на личните податоци
од ставот (1) на овој член дојде до нарушување на безбедноста или губење на интегритетот на информацискиот систем на друштвото, тоа ја известува Агенцијата
веднаш, но не подоцна од 24 часа или следниот работен ден од моментот на настанот.
(4) Заради спроведување на одредбите од ставовите
(1), (2) и (3) на овој член друштвото треба да усвои и
спроведе акти и/или процедури за безбедност со кои ќе
се утврди ранливоста на информацискиот систем на
друштвото, надзорот и спроведувањето превентивни и
корективни мерки, како и мерки за ублажување на
инциденти и/или повреди на безбедноста и интегритетот на системот. Друштвото треба да ги достави на
мислење актите и/или процедурите за безбедност до
Дирекција за заштита на лични податоци.
VI. Преодни и завршни одредби
Член 26
Одредбите од член 8 став (1) од овој правилник ќе
се применуваат од 1.4.2019 година.
Член 27
Со денот на влегување во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за членство во задолжителен пензиски фонд („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/2013, 89/2014, 110/2016,
185/2016 и 188/2017).
Член 28
Овој правилник влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 01-1393/2
31 декември 2018 година
Скопје

Член на Советот на експерти
Претседател,
Дарко Саздов, с.р.

31 декември 2018

Бр. 247 - Стр. 15

Стр. 16 - Бр. 247

31 декември 2018

31 декември 2018

Бр. 247 - Стр. 17

Стр. 18 - Бр. 247

31 декември 2018

31 декември 2018

Бр. 247 - Стр. 19

Стр. 20 - Бр. 247

31 декември 2018

31 декември 2018

Бр. 247 - Стр. 21

4638.
Врз основа на член 22 став (3) и (4) и член 24 став
(2) од Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско
осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 245/2018), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансираното пензиско осигурување, на седницата одржана на 31.12.2018
година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПРЕНОС НА СРЕДСТВА ПО ПРЕСТАНОК НА
ЧЛЕНСТВО ВО ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ
ФОНД
I. Општа одредба
Член 1
Со овој правилник поблиску се пропишува:
а) начинот на пренос на вкупниот износ на средствата, во Фондот на пензиското и инва-лидското осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Фондот на ПИОМ), од сметката на членот на задолжителен
пензиски фонд, роден пред 1.1.1967 година, на кој му
престанува членството во задолжителен пензиски фонд
на 1.1.2019 година,
б) начинот на пренос на вкупниот износ на средствата, во Фондот на ПИОМ од сметката на членот на
задолжителен пензиски фонд, роден пред 1.1.1967 година, кој пристапил во задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување по сопствен избор и
станал член на задолжителен пензиски фонд и на кој
му престанува членството во задолжителен пензиски
фонд со давање на изјавата за престанување на членство или на 30.9.2019 година и
в) начинот на пренос на вкупниот износ на сред-

II. Пренос на средствата на задолжитено вклучени осигуреници во задолжително капитално финансирано
пензиско осигурување
Член 2
(1) На член на задолжителен пензиски фонд кој бил
задолжително вклучен во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, поради тоа што прв
пат се вработил по 1.1.2003 година и роден е пред
1.1.1967 година, му престанува членството во задолжителен пензиски фонд на 1.1.2019 година.
(2) Со престанување на членството во задолжителен пензиски фонд друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови (во натамошниот текст: друштвото) ја затвора индивидуалната
сметка на членот на задолжителниот пензиски фонд од
став (1) на овој член, вкупниот износ на средствата од
индивидуалната сметка се пресметува и претвора во
денари врз основа на вредноста на сметководствената
единица на 31.12.2018 година и се евидентира како обврска на задолжителниот пензиски фонд кон Фондот
на ПИОМ.
Член 3
(1) Друштвото ги пренесува средствата од индивидуалната сметка на членот на кој му престанало членството согласно член 2 став (1) на овој правилник, во
Фондот на ПИОМ, во рок од шест месеци од стапување
во сила на Законот за измена и дополнување на Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” број
245/2018) (во натамошниот текст: законот).
(2) Друштвото ги определува осигурениците и месечниот износ што треба да се пренесе во Фондот на
ПИОМ врз основа на ликвидноста на задолжителниот
пензиски фонд, за што ја известува Агенцијата.
III. Пренос на средствата на доброволно вклучени осигуреници во задолжително капитално финансирано
пензиско осигурување

ствата, во Фондот на ПИОМ, на членот на задолжителен пензиски фонд кој во текот на осигурувањето се
стекнал со својство на осигуреник согласно член 11
точка 9 и 15 од Законот за пензиското и инвалидското
осигурување или во текот на осигурувањето имал стаж
на осигурување кој се смета со зголемено траење и му
престанува членството во задолжителното капитално
финансирано пензиско осигурување на 1.1.2019 година.

Член 4
(1) Членот на задолжителен пензиски фонд вклучен
во задолжителното пензиско и инвалидско осигурување, пред 1.1.2003 година и роден пред 1.1.1967 година, кој по сопствен избор пристапил во задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување,
има право да избере да го прекине или продолжи членството во задолжителен пензиски фонд, најдоцна до
30.9.2019 година.
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(2) Изборот од став (1) на овој член се прави со

(2) Друштвото ги пренесува средствата од индиви-

писмена изјава за престанување на членство дадена на

дуалните сметки од ставот (1) на овој член најдоцна до

Образец број 1 кој е составен дел на овој правилник

31.10.2019 година.

или писмена изјава за продолжување на членство дадена на Образец број 2 кој е составен дел на овој правилник.

IV. Пренос на средствата на осигуреници поради
основот на осигурување

(3) Доколку членот на задолжителен пензиски
фонд, во периодот од стапување во сила на овој пра-

Член 7

вилник до 30.9.2019 година, не даде изјава за продол-

(1) На член на задолжителен пензиски фонд кој до

жување на членство во задолжителен пензиски фонд,

денот на отпочнување на примена на законот, во текот

на 1.10.2019 година му престанува членството во за-

на осигурувањето се стекнал со својство на осигуреник

должителен пензиски фонд.

согласно член 11 точка 9 и 15 од Законот за пензиското

(4) Доколку членот на задолжителен пензиски фонд

и инвалидското осигурување или во текот на осигуру-

даде изјава за престанување на членството во задолжи-

вањето имал стаж на осигурување кој се смета со зго-

телен пензиски фонд пред 30.9.2019 година, членство-

лемено траење, му престанува членството во задолжи-

то му престанува на датумот на давањето на изјавата и

телен пензиски фонд на 1.1.2019 година.

средствата од неговата индивидуална сметка друштво-

(2) Со престанување на членството во задолжите-

то ги пренесува во Фондот на ПИОМ на нареден датум

лен пензиски фонд друштвото ја затвора индивидуал-

на пренос.

ната сметка на членот на задолжителниот пензиски
фонд од став (1) на овој член и вкупниот износ на
Член 5

средствата од индивидуалната сметка се пресметува и

(1) Членот на задолжителен пензиски фонд доста-

претвора во денари врз основа на вредноста на сметко-

вува изјава за престанување на членство или изјава за

водствената единица на 31.12.2018 година и се евиден-

продолжување на членство во задолжителен пензиски

тира како обврска на задолжителниот пензиски фонд

фонд, до МАПАС, преку овластено лице од МАПАС

кон Фондот на ПИОМ.

или од друштвото со кое склучил договор за членство.
(2) МАПАС го брише членот, кој дал изјава за прес-

Член 8

танување на членство во задолжителен пензиски фонд,

(1) Друштвото ги пренесува средствата од индиви-

од регистарот на членови и доставува примерок од из-

дуалната сметка на членот на кој му престанало член-

јавата до друштво со кое членот склучил договор за

ството согласно член 7 став (1) на овој правилник, во

членство.

Фондот на ПИОМ, во рок од шест месеци од стапување

(3) МАПАС евидентира во регистарот на членови

во сила на законот.

дека на членот, кој дал изјава за продолжување на

(2) Друштвото ги определува осигурениците и ме-

членство, му продолжува членството во задолжителен

сечниот износ што треба да се пренесе во Фондот на

пензиски фонд и доставува примерок од изјавата за

ПИОМ врз основа на ликвидноста на задолжителниот

продолжување на членство до друштвото со кое членот

пензиски фонд, за што ја известува Агенцијата.

склучил договор за членство.
V. Преодни и завршни одредби
Член 6
(1) Индивидуалните сметки на членовите од членот

Член 9

4 став (1) на овој правилник, кои не дале изјава за про-

Овој правилник влегува во сила на денот на објаву-

должување на членство во задолжителен пензиски

вањето во „Службен весник на Република Македо-

фонд, друштвото ги затвора на 1.10.2019 година и

нија“, а престанува да важи на 1.1.2020 година.

вкупниот износ на средствата од секоја индивидуална
сметка се пресметува и претвора во денари врз основа
на

вредноста

на

30.9.2019 година.

сметководствената

единица

на

Бр. 01-1393/3

Член на Советот на експерти

31 декември 2018 година

Претседател,

Скопје

Дарко Саздов, с.р.

31 декември 2018

Бр. 247 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 247

31 декември 2018

31 декември 2018

Бр. 247 - Стр. 25

АД МЕПСО
4639.
Врз основа на член 383 став (1) точка 8 и член 479
став (2) од Законот за трговските друштва (Службен
весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05,
25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13,
120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16,
30/16, 61/16, 120/18, 195/18 и 225/18), Министерството
за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија,
Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во
државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО
Скопје), на седницата одржана на 27 декември 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР
1. Со оваа Одлука за овластен ревизор за ревизија
на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2018
година на АД МЕПСО Скопје, се избира Друштво за
ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје, врз основа на
спроведената постапка за јавна набавка бр. 70/2018 со
Барање за прибирање на понуди преку ЕСЈН со електронска аукција за вршење на финансиска ревизија на
Годишната сметка и финансиските извештаи, согласно
Предлог одлуката за избор на најповолна понуда бр.
05-7136/4 од 4.12.2018 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 0201-13277/1
28 декември 2018 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА
4640.
Врз основа на член 124, став 1, алинеjа 6 и член 114
од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на РМ“ бр.184/13, 13/14, 44/14,
101/14,132/14,132/17), Програмскиот совет на МРТ на
својата 78-та седница одржана на ден 28.12.2018 година, донесе
СТАТУТ
НА ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој Статут се уредуваат прашањата од значење
за работењето на јавното радиодифузно претпријатие
Македонска радио- телевизија (во натамошниот текст:
МРТ), а особено:
- заштитниот знак и седиштето на МРТ;
- изработка и употреба на печати;
- застапувањето и претставувањето на МРТ;
- дејноста на МРТ;
- обврските на МРТ во однос на програмските сервиси кои ги емитува;
- органи на МРТ и нивните надлежности;

- начин и постапка за избор и разрешување на членови на Надзорниот одбор на МРТ;
- начин и постапка за избор и разрешување на Директорот на МРТ и Заменикот на директорот на МРТ;
- организациона структура на МРТ;
- планирање на работата и развојот;
- финансирање на МРТ;
- меѓународната соработка на МРТ;
- општите и други акти на МРТ и постапката за нивно донесување;
- обезбедување транспарентност на работата на
МРТ;
- постапката на спроведување на јавни конкурси и
склучување на Договори и
- други прашања од значење за активностите и работата на МРТ.
Член 2
МРТ ги врши функциите на јавен радиодифузен
сервис во Република Македонија.
Република Македонија е основач на МРТ и таа има
статус на јавно радиодифузно претпријатие основано
за целата територија на Република Македонија.
МРТ работи на начин и под условите утврдени со
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
(„Службен весник на РМ“ бр. 184/13, 13/14, 44/14,
101/14, 132/14), и актите донесени врз основа на него.
Член 3
МРТ врши дејност од јавен интерес од областа на
радиодифузијата во Република Македонија што опфаќа
производство и обезбедување на радио и телевизиски
програми и програмски сервиси, предвидени со член
107 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги, како и преку исполнување на програмски обврски, стандарди и начела утврдени со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Член 4
МРТ како јавен радиодифузен сервис во Република
Македонија е независна од кој било државен орган,
друго јавно правно лице или трговско друштво и треба
во уредувачката и деловната политика да биде непристрасна кон нив.
Член 5
Новинарите и уредниците во МРТ, како и лицата
кои директно се инволвирани во производството и продукцијата на програмите во МРТ, немаат статус на јавни службеници.
II. ЗАШТИТЕН ЗНАК И СЕДИШТЕ НА МРТ
Член 6
МРТ има заштитен знак – ЛОГО.
Формата, содржината и употребата на заштитниот
знак го утврдува Програмскиот совет на МРТ со свој
акт.
Член 7
Седиштето на МРТ е во Скопје, Булевар „Гоце Делчев“ бр 18.
Член 8
МРТ има својство на правно лице.
Во правниот промет со трети лица, МРТ настапува
во свое име и за своја сметка и за обврските одговара
со целокупниот имот со кој располага.
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III. ИЗРАБОТКА И УПОТРЕБА НА ПЕЧАТИ
Член 9
МРТ има свој печат и штембил.
Печатите на МРТ имаат форма на круг со пречник
од 3 см и 2,5 см. и со испишан текст на кирилица: "Јавно радиодифузно претпријатие Македонска радиотелевизија", бул. "Гоце Делчев" бр.18.
Штембилот на МРТ има форма на правоаголник со
димензии 6,5 х 2,5 см. и текст што е содржан во печатот.
Бројот на печатите и штембилите, правото на користење и нивно чување, заменување, уништување, задолжување и раздолжување, ги определува Директорот
на МРТ со посебен акт.
IV. ЗАСТАПУВАЊЕ И ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА МРТ
Член 10
Директорот на МРТ го раководи работењето на
МРТ и ја застапува и ја претставува МРТ.
V. ДЕЈНОСТ НА МРТ
Член 11
Дејноста на МРТ е производство на аудио и аудиовизуелни програми и мултимедиумски програмски сервиси; музичка продукција; давање аудио и аудиовизуелни медиумски услуги; давање на мултимедиумски
услуги и услуги на електронски публикации, како и
услуги од јавен интерес.
Услугите од јавен интерес од став 1 на овој член
МРТ ги обезбедува преку:
1. емитување најмалку еден телевизиски програмски сервис на македонски јазик и телевизиски програмски сервис на јазикот што го зборуваат најмалку 20%
од граѓаните, кој е различен од македонскиот јазик и на
другите немнозински заедници;
2. емитување најмалку два радиопрограмски сервиса на македонски јазик и еден радиопрограмски сервис
на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници;
3.обезбедување посебни радиопрограми наменети
за соседните земји и Европа на странски јазици;
4.обезбедување посебни радиопрограми наменети
за информирање на иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во соседните земји, во Европа и на другите континенти, на македонски и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, кој е
различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници;
5.обезбедување најмалку еден радио и еден телевизиски програмски сервис преку сателит и / или интернет наменет за иселениците и граѓаните на Република
Македонија кои живеат во Европа и на другите континенти на македонски и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници;
6.обезбедување на програмскиот сервис на собранискиот канал утврден со Законот за Собранието на Република Македонија;
7. производство и објавување на пишани аудио и
аудиовизуелни содржини на интернет портали од општ
или специјализиран карактер;
8. јавно изведување и снимање на музички содржини, како и организирање настани и концерти за
афирмација на македонското музичко творештво;

9. производство на други програмски сервиси (производство на интернет страници, телетекст и др), во
согласност со закон.
МРТ обезбедува посебни радио и телевизиски програми на програмските сервиси од алинеите 1 и 2 на
став 1 на овој член, во кои се запазени регионалните и
локалните посебности на Република Македонија.
Член 12
За бројот на програмските сервиси од член 11 на
овој Статут, решава Програмскиот совет на МРТ по
предлог на Директорот на МРТ.
Предлогот за нов Програмски сервис го поднесува
Директорот на МРТ, со детаљно образложение за потребата и програмската оправданост за нов Програмски
сервис, како и финансиски план за негова реализација.
Програмскиот совет на МРТ е должен во рок од 30
дена од денот на поднесениот предлог од став 2 на овој
член да донесе конечна одлука.
Член 13
Освен услугите од јавен интерес од член 11 на овој
Статут, МРТ врши и комерцијални дејности и тоа:
1. Продажба на рекламен простор за објавување
рекламни пораки.
2. Продажба на радио, телевизиска и мултимедиумска програма.
3. Производство и продажба на носачи на звук и
слика.
4. Издавање на архивската документација која не е
составен дел на услугите од јавен интерес.
5. Изнајмување на производни и други капацитети.
6. Давање технички услуги и
7. Наплата на влезници за јавно изведување и снимање музички содржини и други јавни настани кои не
се составен дел на услугите од јавен интерес.
МРТ може, покрај дејностите од став 1 од овој член
да врши и други дејности кои се во функција на вршење на основните дејности на МРТ, запишани во Централниот регистар на Република Македонија.
VI. ОБВРСКИ НА МРТ ВО ОДНОС НА ПРОГРАМСКИТЕ
СЕРВИСИ КОИ ГИ ЕМИТУВА
Член 14
МРТ е должна при производството и обезбедувањето на радио и телевизиските програми и програмските
сервиси од членот 107 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да:
- создава и емитува програми достапни за целокупната јавност во државата со цел активно да придонесува за создавање и развој на слободното мислење и информирање на јавноста и да биде двигател на демократските процеси во државата,
- развива и планира програмска шема во интерес на
целокупната јавност, а програмите да бидат наменети
за сите сегменти на општеството без дискриминација,
притоа водејќи сметка за специфичните општествени
групи,
- обезбеди постојано, вистинито, целосно, непристрасно, праведно и навремено информирање создавајќи
и емитувајќи високо квалитетни програми за сите важни политички, економски, социјални, здравствени, културни, образовни, научни, религиски, еколошки, спортски и други настани и случувања во Република Македонија, земјите од Европа и од светот,
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- ја промовира и унапредува културата на јавен дијалог и да овозможи арена за широка јавна дебата по
прашања од јавен интерес,
- не застапува и да не заштитува ставови или интереси на одредена политичка партија, политички, религиски или други групи, а програмите кои ги создава и
емитува да бидат заштитени од влијание на власта, политички организации или други центри на економска и
политичка моќ,
- придонесува за почитување и промоција на основните човекови права и слободи, приватноста, достоинството, угледот и честа на индивидуата, толеранцијата, разбирањето и почитувањето на различностите,
чуството за мир, правда, демократските вредности и
институциите, заштита на малолетници, еднаквоста меѓу половите, сузбивање на дискриминацијата и придобивките од граѓанското општество,
- создава програми кои придонесуваат за негување
и унапредување на знаењето и разбирањето за културниот идентитет на заедниците, да ги почитува културните и религиозни разлики и да ја поттикнува културата на јавен дијалог со цел да се зацврстува заемното
разбирање и толеранција за унапредување на односите
меѓу различните заедници во мултиетничка и мултикултурна средина,
- ја информира јавноста за религиозните и локалните посебности и настани во Република Македонија и да
обезбеди отворена и слободна расправа по сите прашања од јавен интерес,
- информира, едуцира и емитува емисии за зачувување на културното и природното наследство, за заштитата на околината и здравјето на луѓето, како и заштита на потрошувачите,
- информира и едуцира за другите култури, особено
за Евопските,
- информира и да емитува за настани поврзани со
функционирањето на меѓународните организации и
нивните институции, особено оние чија членка е Република Македонија или планира да биде,
- ги негува и развива говорните и јазичните стандарди на сите заедници во Република Македонија, како
и на дијалектите кои се говорат во неа,
- ги негува, поттикнува и развива сите облици на
домашно аудио и аудиовизуелно творештво кои придонесуваат за развој на македонската култура и културата
на заедниците кои живеат во Република Македонија и
да придонесува за нивна меѓународна афирмација,
- обезбеди продукција и емитување на македонски
аудио и аудиовизуелни дела на независни продуценти,
- создава и емитува високо квалитетни програми со
забавна содржина наменети за секоја возраст,
- промовира наука и да создава и емитува високо
квалитетни образовни емисии во рамките на кои ќе биде дисеминирана цела палета на содржини од религиозни и социјални до научни и технолошки/информатички тематики,
- поддржува создавање и развој на прекугранични
радио и телевизиски проекти согласно со меѓународните договори и соработката со радио и телевизиски радиодифузни компании од соседните и други држави,
- емитува театарски содржини,
- промовира спорт и рекреативни активности и да
пренесува спортски настани од земјата и странство на
кои учествуваат македонските национални тимови или
спортисти, како и помалку застапените спортови, односно спортски настани,
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- создава и емитува програми од национален интерес наменети за спречување на криминалот, општествено неприфатливото и ризично однесување и промовирање на безбедноста во заедницата,
- создава и емитува програми кои се однесуваат на
поттикнување на претприемливоста и економијата,
- создава и емитува програми кои се однесуваат на
поттикнување на медиумската писменост,
- емитува кинематографски играни, документарни и
други филмови,
- планира, развива, прилагодува, создава и емитува
програми наменети за лица со сетилна попреченост,
односно лица со оштетен слух и оштетен вид,
- создава и емитува програми наменети за информирање на иселениците и на граѓаните на Република
Македонија кои не живеат во неа и
- обезбеди услови за користење и развој на современи техничко-технолошки стандарди во производството
на програмата и да подготви план за премин во дигитална технологија, а особено за премин во телевизија
со висока дефиниција.
Член 15
МРТ е должна на најмалку еден телевизиски програмски сервис на македонски јазик да обезбеди не помалку од 60% од вкупно емитуваните програми во текот на годината, да бидат европски аудио и аудиовизуелни дела.
Во емитувани програми во текот на годината не се
смета времето одредено за вести, спортски настани,
игри, рекламирање, телетекст и телешопинг услуги.
Во уделот на европски дела спаѓаат и аудиовизуелни дела од сопствено производство и македонски аудиовизуелни дела.
Член 16
МРТ е должна од буџетот наменет за програма да
издвои најмалку 10% за европски аудиовизуелни дела
од независни продуценти, при што најмалку половина
од нив треба да бидат произведени во последните пет
години.
Обезбедувањето аудио и аудиовизуелни дела од независни продуценти МРТ го врши согласно со годишната програма за работа за наредната година.
Годишната програма за работа за наредната година
ја усвојува Програмскиот совет на МРТ по предлог на
Директорот на МРТ.
Член 17
Исполнувањето на обврските од членовите 15 и 16
на овој Статут е составен дел на годишниот извештај за
работата на МРТ.
Член 18
МРТ е должна дневно да емитува најмалку 50%
програма изворно создадена во Република Македонија
на македонски јазик или на јазиците на немнозинските
заедници кои живеат во Република Македонија, а од
1.1.2016 МРТ е должна дневно да емитува најмалку
60% програма изворно создадена во Република Македонија на македонски јазик или на јазиците на немнозинските заедници кои живеат во Република Македонија.
Член 19
МРТ е должна во текот на неделата да емитува најмалку 14 часа вокално и/или вокално-инструментална
музика на македонски јазик или на јазиците на етнич-
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ките заедници кои не се мнозинство во Република Македонија, од која 50% треба да биде забавна, вокално
и/или вокално-инструментална музика, а 50% народна
вокално и/или вокално-инструментална музика.
Член 20
МРТ е должна на најмалку еден телевизиски и еден
радио програмски сервис на македонски јазик и на телевизискиот и радио програмски сервис на јазиците на
етничките заедници кои не се во мнозинство во Република Македонија дневно да обезбеди најмалку 50% од
емитуваната вокална и/или вокално-инструментална
музика изворно создадена во Република Македонија да
биде на македонски јазик или на јазикот на етничките
заедници кои не се мнозинство.
МРТ е должна најмалку половина од обврската за
музика утврдена во членовите 19 и 20 од овој Статут да
ја оствари во периодот од 7:00 до 19:00 часот.
Член 21
МРТ е должна годишно да произведува најмалку
30 часа домашна документарна програма и да ја емитува во периодот од 7:00 до 19:00 часот.
Член 22
МРТ е должна годишно да произведува најмалку 30
часа домашна играна програма и да ја емитува во периодот од 7:00 до 19:00 часот.
Член 23
Домашната документарна програма од член 21 на
овој Статут и домашната играна програма од член 22
на овој Статут се смета дека се програми од јавен интерес за Република Македонија.
Член 24
МРТ може да користи телефонски услуги со додадена вредност, вклучувајќи го и телефонското гласање,
освен во вести, во информативна и образовна програма, во верски служби и проповеди и во програми за
деца.
Правилата за користење на телефонски услуги со
додадена вредност во другите видови програми ги пропишува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Член 25
МРТ на своите програми може да емитува игри на
среќа организирани само од субјекти со лиценца од
надлежен орган за организирање игра на среќа.
МРТ на своите програми не може да организира и
да емитува игри на среќа со обложување на спортски
натпревари.
Член 26
За време на изборна кампања МРТ е должна да ги
почитува прописите со кои се регулираат изборите во
Република Македонија.
Поблиските критериуми и стандарди за следење на
изборната кампања, со општ акт ги определува Програмскиот совет на МРТ, по предлог на Директорот на
МРТ.
Член 27
Времетраењето на рекламирањето на програмите на
МРТ не може да изнесува повеќе од 8 минути од времето на емитување во текот на еден реален час.
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на:

Одредбата од ставот 1 на овој член не се однесува

- Објави на МРТ во врска со нејзините програми и
објави за спонзорство и пласирање на производи и
- Соопштенија од јавен интерес, друг вид објави од
јавен интерес, како и апели за добротворни цели што
МРТ ќе ги емитува бесплатно и ќе ги означи како “бесплатно емитување“.
Член 28
За емитување на рекламни пораки МРТ може да ги
прекинува само играната, спортската и забавната програма.
На програмите на МРТ не е дозволено рекламирање
во периодот од 17:00 до 21:00 часот на телевизиските
програмски сервиси и од 09:00 до 14:00 часот на радио
програмските сервиси, освен во преноси и интегрални
снимки на спортски натпревари, програма од сопствена
продукција, друга програма произведена во Република
Македонија, културни манифестации и настани од големо значење утврдени согласно со Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги.
Член 29
МРТ е должна да обезбеди долгорочно архивирање
на аудио и аудиовизуелните дела кои се создаваат или
се создале при вршењето на дејноста, како дел од аудиовизуелното богатство на Република Македонија и да
обезбеди нивно трајно користење со соодветен квалитет.
Аудио и аудиовизуелните дела од ставот 1 на овој
член се достапни за јавноста преку плаќање соодветен
надоместок за обезбедување на нивна копија и испорака, по цена базирана врз реален трошок.
Начинот на архивирање и обезбедување достапност
до јавноста, како и висината на надоместокот со општ
акт ги пропишува Програмскиот совет на МРТ, по
предлог на Директорот на МРТ.
VII. ОРГАНИ НА МРТ И НИВНИ НАДЛЕЖНОСТИ
Член 30
Органи на МРТ се:
- Програмски совет на МРТ;
- Надзорен одбор на МРТ и
- Директор и Заменик на директорот на МРТ.
Заеднички одредби за органите на МРТ
Член 31
Членот на Програмскиот совет на МРТ , членот на
Надзорниот одбор на МРТ, Директорот на МРТ и Заменикот на директорот на МРТ се должни овластувањата
што им се дадени со закон и овој Статут да ги вршат во
интерес на МРТ.
Членовите на Програмскиот совет на МРТ, односно
членовите на Надзорниот одбор на МРТ, Директорот
на МРТ и Заменикот на директорот на МРТ се должни
како деловна тајна да ги чуваат сите известувања и податоци што на кој и да е начин се однесуваат на работењето на МРТ, а кои ги дознале во текот на вршењето
на својата функција или ги добиле како доверливи.
Обврската од став 2 од овој член трае и по престанувањето на мандатот во органите на МРТ, а најмногу
две години.
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Член 32
За секој Договор или друга деловна активност на
МРТ во која МРТ е странка и во која член на Програмскиот совет на МРТ, член на Надзорниот одбор на
МРТ, Директорот на МРТ и Заменикот на директорот
на МРТ или друго раководно лице има интерес, постои
обврска за пријавување.
Член 33
МРТ не може на член на Програмскиот совет на
МРТ, на член на Надзорниот одбор на МРТ , на Директорот на МРТ и на Заменикот на директорот на МРТ
или на друго раководно лице да им дава заеми или гаранции на заеми што тие ги склучиле со трети лица.
Член 34
Програмскиот совет на МРТ може да ги отповика
сите членови или член на Надзорниот одбор на МРТ
пред истекот на времето за кое биле избрани.
За одлуката за отповикување е потребно мнозинство гласови од вкупниот број членови на Програмскиот совет на МРТ.
Ако Програмскиот Совет на МРТ донесе одлука за
отповикување на сите членови или на член на Надзорниот одбор на МРТ, на истата седница донесува одлука
за распишување јавен конкурс за избор на нови членови, односно член на Надзорниот одбор на МРТ.
Член 35
Член на Програмскиот совет на МРТ, односно член
на Надзорниот одбор на МРТ може да поднесе оставка
во кое било време со поднесување писмено известување до органот што го избрал, освен кога интересите на
МРТ не наложуваат нешто друго.
Потписот на член на Програмскиот совет на МРТ,
односно член на Надзорниот одбор на МРТ на известувањето на оставката се заверува кај нотар.
По поднесената оставка не се одлучува и само се
констатира оставката. Ако интересите на МРТ тоа го
наложуваат Програмскиот совет на МРТ, односно Надзорниот одбор на МРТ можат да го обврзат членот кој
дал оставка да продолжи да ја врши функцијата се до
изборот на нов член, но не подолго од 45 дена.
ПРОГРАМСКИ СОВЕТ НА МРТ
Член 36
Програмскиот совет на МРТ ги штити интересите
на јавноста во поглед на програмските содржини кои
ги емитува МРТ и се грижи за остварување на интересите, целите и надлежностите на МРТ.
Со цел да се обезбеди уредувачка и новинарска независност и самостојност, Програмскиот совет на МРТ
не смее да ги прегледува одделните емисии или други
делови на програми пред тие да бидат емитувани, односно не може да донесува одлуки и ставови за нивното емитување.
Програмскиот совет на МРТ е составен од 13 члена
кои ги именува Собранието на Република Македонија
по предлог на овластени предлагачи утврдени во член
117 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги.
Мандатот на Програмскиот совет на МРТ е 5 години со право на уште еден последователен мандат.
Програмскиот совет на МРТ може да работи доколку се именувани најмалку 9 членови.
Програмскиот совет на МРТ донесува Деловник за
својата работа.
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Член 37
Програмскиот совет на МРТ со мнозинство гласови
од вкупниот број членови ги избира и ги разрешува
Претседателот и Заменикот на претседателот на Програмскиот совет на МРТ.
Постапката за именување и разрешување на Претседателот и Заменикот на претседателот на Програмскиот совет на МРТ се утврдува со Деловникот за работа на Програмскиот совет на МРТ.
Член 38
Програмскиот совет на МРТ работи и одлучува на
седници кои се одржуваат најмалку еднаш во три месеци и доколку се присутни најмалку 9 негови членови.
Седниците на Програмскиот совет на МРТ се свикуваат по предлог:
- на Претседателот или Заменикот на претседателот
на Програмскиот совет на МРТ;
- на писмено барање од најмалку 5 члена на Програмскиот совет на МРТ;
- по барање на Претседателот на Надзорниот одбор
на МРТ или
- по барање на Директорот на МРТ.
Член 39
Претседателот или Заменикот на претседателот на
Програмскиот совет на МРТ ја свикува седницата на
Програмскиот совет на МРТ во рок кој не може да биде
подолг од 10 дена од денот на приемот на барањето за
свикување седница.
Програмскиот совет на МРТ одлуките ги донесува
со мнозинство гласови од вкупниот број членови присутни на седницата.
Програмскиот совет на МРТ за работите утврдени
во членот 124, став 1, алинеи 4,6,7 и 8 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги одлучува со
мнозинство гласови од вкупниот број членови на Програмскиот совет на МРТ во кое мора да има мнозинство
гласови од вкупниот број членови на Програмскиот совет на МРТ кои им припаѓаат на заедниците кои не се
мнозинство во Република Македонија.
Член 40
Седниците на Програмскиот совет на МРТ се јавни.
На седниците на Програмскиот совет на МРТ, без
право на одлучување, учествуваат:
- Претседателот или Заменикот на претседателот на
Надзорниот одбор на МРТ;
- Директорот или Заменикот на директорот на МРТ
и
- Лица вработени во МРТ, како и надворешни лица,
во согласност со Деловникот на Програмскиот совет на
МРТ.
Дневниот ред, записниците од седниците на Програмскиот совет на МРТ, донесените одлуки, како и изјаснувањето на членовите на Програмскиот совет на
МРТ при постапката на гласање за одредено прашање,
со образложение за причините за гласањето, се објавуваат на ВЕБ страницата на МРТ во рок од 7 дена од денот на одржаната седница.
Член 41
За својата работа членовите на Програмскиот совет
на МРТ добиваат надоместок во висина од една третина од просечно исплатена плата во Република Македонија по завршена седница, односно по исцрпувањето
на дневниот ред утврден за таа седница.
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Членовите на Програмскиот совет на МРТ кои живеат надвор од Скопје имаат право на надоместок на
патните трошоци кога присуствуваат на седниците на
Програмскиот совет на МРТ, во согласност со Правилникот за плати и други надоместоци.
Надоместоците од став 1 и 2 од овој член се обезбедуваат од средствата на МРТ утврдени со годишниот
финансиски план.
Член 42
Мандатот на член на Програмскиот совет на МРТ
може да престане и пред истекот на рокот за кој е именуван во следниве случаи:
- настанување на причини поради кои едно лице не
може да биде именувано за член на Програмскиот совет на МРТ.
- ако неоправдано отсуствува од три седници на
Програмскиот совет на МРТ едноподруго,
- со поднесување оставка или
- ако со правосилна судска одлука е осуден на казна
затвор подолга од шест месеци или ако му е изречена
мерка на безбедност забрана за вршење на професија,
дејност или должност.
Престанокот на мандатот го утврдува Собранието
на Република Македонија по предлог на Програмскиот
совет на МРТ.
За исполнување на условите за престанување на
мандатот на член на Програмскиот совет на МРТ пред
истекот на времето за кое е именуван, предвидени во
ставот 1 на овој член, Претседателот, односно Заменикот на претседателот на Програмскиот совет на МРТ е
должен да го извести Собранието на Република Македонија во рок од пет дена од денот на исполнувањето
на условите од ставот 1 од овој член.
Во случај кога член на Програмскиот совет на МРТ
ќе биде разрешен пред истекот на рокот за кој е именуван, Собранието на Република Македонија ќе именува
нов член на Програмскиот совет на МРТ за преостанатиот дел од мандатот по предлог на соодветниот овластен предлагач.
Член 43
Програмскиот совет на МРТ ги има следниве надлежности:
- го следи исполнувањето на програмските обврски,
начелата и стандардите утврдени во овој закон, а во
случај на нивно непочитување е должен писмено да го
предупреди директорот на МРТ и може да побара од
него да го прекине емитувањето на програмата,
- ги следи коментарите и укажувањата на публиката
во однос на емитуваната програма на МРТ и имајќи ги
предвид нив може во писмена форма да побара од директорот на МРТ да го прилагоди обемот, структурата
или севкупниот квалитет на програмската содржина,
- донесува Деловник за своето работење,
- ги избира и разрешува членовите на Надзорниот
одбор на МРТ,
- ги избира и разрешува Директорот и Заменикот на
директорот на МРТ,
- го донесува Статутот на МРТ,
- ги усвојува годишниот извештај за работа за претходната година и годишната програма за работа за наредната година на МРТ
- ја усвојува програмата за развој на МРТ,
- ги донесува Општите правила за програмските и
професионалните стандарди во МРТ и
- ги донесува општите акти за работењето на МРТ
утврдени во Статутот на МРТ.
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Програмскиот совет на МРТ дава согласност на
именувањата или разрешувањата на одговорните уредници во МРТ.
Пред да ја донесе одлуката за именување или разрешување на одговорните уредници на МРТ, Директорот
на МРТ е должен да побара согласност од Програмскиот совет на МРТ. Со барањето за добивање согласност
Директорот на МРТ го доставува и мислењето на уредништвото.
Уредништвото на МРТ го сочинуваат одговорните
уредници на програмските сервиси на МРТ.
Доколку Програмскиот совет на МРТ не даде согласност за именување или разрешување на одговорните уредници на МРТ, за тоа писмено ќе го извести Директорот на МРТ со детаљно образложение за причините поради кои не е дадена согласноста.
НАДЗОРЕН ОДБОР НА МРТ
Член 44
Надзорот над материјално-финансиското работење
на МРТ го врши Надзорниот одбор на МРТ.
Надзорниот одбор на МРТ е составен од седум членови кои ги избира Програмскиот совет на МРТ врз основа на претходно спроведена постапка на јавен конкурс.
Мандатот на членовите на Надзорниот одбор на
МРТ е пет години со право за уште еден последователен избор.
Надзорниот одбор на МРТ донесува Деловник за
својата работа.
Член 45
Програмскиот совет на МРТ распишува јавен конкурс за избор на членови на Надзорниот одбор на МРТ.
Јавниот конкурс се објавува на програмите на МРТ
и на ВЕБ страницата на МРТ.
Јавниот конкурс трае 15 дена од денот на објавувањето на програмите на МРТ.
Програмскиот совет на МРТ најмалку 60 дена пред
истекот на мандатот на Надзорниот одбор на МРТ мора да распише јавен конкурс за избор на членови на
Надзорен одбор на МРТ.
Член 46
Кандидатите за членови на Надзорниот одбор на
МРТ треба да ги исполнуваат следниве услови:
- да се државјани на Република Македонија,
- да имаат високо образование,
- да поседуваат знаење и најмалку 5 години искуство од областа на финансиското и сметководственото
работење.
Кандидатите за членови на Надзорниот одбор на
МРТ поднесуваат пријава за конкурс во затворен плик
со назнака „за учество на конкурс за Надзорен одбор
на МРТ“.
Членови на Надзорниот одбор на МРТ не можат да
бидат лицата утврдени во член 127 од Законот за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги.
Член 47
Постапката за избор на членови на Надзорниот одбор на МРТ ја спроведува Комисија која ја формира
Програмскиот совет на МРТ од редот на своите членови.
Комисијата утврдува дали пријавените кандидати
ги исполнуваат условите утврдени во конкурсот и до
Програмскиот совет на МРТ доставува список на сите
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пријавени кандидати наведувајќи кои од кандидатите
ги исполнуваат и кои не ги исполнуваат условите од
конкурсот.
Член 48
Изборот се врши со гласање за секој поединечно
пријавен кандидат на конкурсот.
Секој член на Програмскиот совет на МРТ може да
даде само онолку гласови колку што кандидати се избираат по објавениот конкурс.
За избрани се сметаат кандидатите кои добиле најголем број гласови од вкупниот број членови на Програмскиот совет на МРТ.
За неизбраниот број членови на Надзорниот одбор
на МРТ јавниот конкурс се повторува.
Член 49
Надзорниот одбор на МРТ од своите редови ги избира и разрешува Претседателот и Заменикот на претседателот на Надзорниот одбор на МРТ.
Начинот и постапката за избор на Претседателот и
Заменикот на претседателот на Надзорниот одбор на
МРТ се утврдува во Деловникот за работа на Надзорниот одбор на МРТ.
Член 50
Надзорниот одбор на МРТ работи и одлучува на
седници кои се одржуваат најмалку еднаш месечно.
Надзорниот одбор на МРТ може да работи и одлучува доколку на седницата се присутни најмалку пет
члена на Надзорниот одбор на МРТ.
Член 51
Седницата на Надзорниот одбор на МРТ се свикува:
- по предлог на Претседателот на Надзорниот одбор
на МРТ,
- по писмено барање на најмалку два члена на Надзорниот одбор на МРТ,
- по писмено барање на Директорот на МРТ.
Претседателот на Надзорниот одбор на МРТ е должен да ја свика седницата во рок кој не може да биде
подолг од пет дена од денот на поднесувањето на барањето за свикување седница.
Член 52
Надзорниот одбор на МРТ донесува одлуки со мнозинство гласови од присутните членови.
Доколку бројот на гласовите е изедначен, гласот на
Претседателот на Надзорниот одбор на МРТ ќе биде
одлучувачки.
Во записниците од седниците на Надзорниот одбор
на МРТ задолжително се внесуваат податоци за гласањето на секој член поединечно со образложение за
причините за гласањето.
Член 53
На седниците на Надзорниот одбор на МРТ, без
право на одлучување, учествуваат Претседателот или
Заменикот на претседателот на Програмскиот совет на
МРТ и Директорот или Заменикот на директорот на
МРТ.
По покана од Надзорниот одбор на МРТ, а во согласност со Деловникот за работа на Надзорниот одбор
на МРТ, на седниците на Надзорниот одбор на МРТ
можат да присуствуваат и други лица вработени во
МРТ.
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Член 54
За својата работа членовите на Надзорниот одбор
на МРТ добиваат месечен надоместок во висина од една просечна месечна плата во Република Македонија
според податоците објавени од Државниот завод за
статистика.
Месечниот надоместок за работа на седниците на
Надзорниот одбор се намалува за 30%, за секое отсуство од седница на член на Надзорниот Одбор во тековниот месец за кој се врши исплата.
Член 55
Мандатот на членовите на Надзорниот одбор на
МРТ може да престане пред истекот на рокот во следниве случаи:
- настанување на причини поради кои едно лице не
може да биде избрано за член на Надзорен одбор на
МРТ, предвидени во членот 127 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги,
- неоправдано отсуствува од три седници на Надзорниот одбор на МРТ едноподруго или од пет седници во текот на шест месеци,
- со поднесување на оставка или
- ако со правосилна судска одлука е осуден на казна
затвор подолга од шест месеци или ако му е изречена
мерка на безбедност забрана за вршење на професија,
дејност или должност.
Член 56
Претседателот на Надзорниот одбор на МРТ е должен писмено да го извести Програмскиот совет на МРТ
за престанок на мандатот на член на Надзорниот одбор
на МРТ, во рок од 15 дена од денот на настапувањето
на случаите од член 55 од овој Статут.
Програмскиот совет на МРТ ќе избере нов член на
Надзорниот одбор на МРТ за преостанатиот мандат на
разрешениот член на Надзорниот одбор на МРТ.
Постапката за избор на нов член на Надзорниот одбор на МРТ, Програмскиот совет на МРТ ја започнува
во рок кој не може да биде подолг од 15 дена од денот
на разрешувањето на член на Надзорниот одбор на
МРТ.
Член 57
Надзорниот одбор на МРТ ги има следниве надлежности:
- врши надзор над материјално-финансиското работење на МРТ и во случај на утврдена неправилност му
наложува на Директорот на МРТ да ја отстрани,
- му дава препораки, предлози или мислења на Директорот на МРТ за прашања кои се од финансиска
природа,
- ја усвојува годишната сметка на МРТ,
- ја усвојува консолидираната годишна сметка,
- ги разгледува годишниот и кварталните финансиски извештаи за работата на ЈРП МРТ и изразува свое
мислење,
- ги разгледува и изразува свое мислење на општите
акти кои имплицираат финансиски или финансиско материјални аспекти, за кои ги донесува Советот или Директорот на ЈРП МРТ,
- дава согласност на предлог Статутот на МРТ,
- дава согласност на предлог Финансискиот план на
МРТ за наредната година врз основа на предлог програмата за работа на МРТ за наредната година,
- дава согласност на Планот за јавни набавки, врз
основа на Финансискиот план,
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- се информира за спроведените набавки на аудио и
аудиовизуелни дела односно на програмски содржини
од независни продуценти, во износ над 50.000 (педесетилјади) евра, на редовно квартално и годишно ниво,
- се информира за спроведените јавни набавки на
редовно квартално и годишно ниво,
- дава согласност за склучување Договори за заем
или банкарски кредити кои ја надминуваат вредноста
од 3.000.000,00 (три милиони) денари,
- дава согласност за отуѓување и располагање со
имотот на МРТ кој ја надминува вредноста од
3.000.000,00 (три милиони) денари ,
- донесува Деловник за својата работа.
Член 58
Надзорниот одбор на МРТ е должен во рок од 15
дена од денот на приемот на барањето за согласност на
Предлог – Статутот на МРТ, Предлог – финансискиот
план на МРТ, за склучување Договори за заем или
банкарски кредити, како и за отуѓување и располагање
со имотот на МРТ, да се произнесе во однос на него.
Доколку Надзорниот одбор на МРТ не даде согласност за поднесеното барање од став 1 на овој член, за
тоа писмено ќе го извести Директорот на МРТ со детаљно образложение за причините поради кои не е дадена согласноста.
ДИРЕКТОР И ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА МРТ
Член 59
Работењето на МРТ го раководи Директорот на
МРТ.
Директорот на МРТ има Заменик.
Директорот на МРТ и Заменикот на Директорот на
МРТ ги избира Програмскиот совет на МРТ врз основа
на спроведена постапка на јавен конкурс и врз основа
на поднесена програма за работа на МРТ.
Мандатот на Директорот на МРТ и Заменикот на
директорот на МРТ трае три години со можност за повторен последователен избор.
Член 60
За Директор на МРТ и за Заменик на Директорот на
МРТ може да биде избрано лице кое:
- е државјанин на Република Македонија,
- ќе понуди најквалитетна програма за работа на
МРТ,
- има високо образование,
- има работно искуство над пет години во областа
на комуникологијата, новинарството, електронските
комуникации, информатиката, културата, економијата
или правото.
За Директор на МРТ и за Заменик на директорот на
МРТ не може да биде избран член на Програмскиот
Совет на МРТ и на Надзорниот одбор на МРТ.
Член 61
Јавниот конкурс за избор на Директор на МРТ и Заменик на директорот на МРТ го распишува Програмскиот совет на МРТ, најдоцна 30 дена пред истекот на
мандатот на Директорот на МРТ и Заменикот на директорот на МРТ.
Конкурсот трае 15 дена и се објавува на програмите
на МРТ и на ВЕБ страницата на МРТ и во најмалку два
дневни весници во РМ од кои еден на македонски јазик
и еден на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од
граѓаните кои зборуваат јазик различен од македонскиот.
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Член 62
Кандидатите на јавниот конкурс кон пријавата и соодветните докази за исполнување на бараните услови
во еден плик, доставуваат и програма за работа на МРТ
во мандатниот период за кој конкурираат, во друг
плик, потпишан со шифра чие дешифрирање е во првиот плик.
Пријавата и програмата за работа се доставуваат во
пликови со назнака: “за конкурс за Директор на МРТ“
односно “за конкурс за Заменик на директорот на
МРТ“.
Член 63
Секој член на Програмскиот совет на МРТ гласа само за еден од кандидатите за Директор на МРТ и за
еден од кандидатите за Заменик на директорот на МРТ.
За избран се смета кандидатот кој добил мнозинство гласови од вкупниот број членови на Програмскиот совет на МРТ.
Доколку по извршеното гласање ниту еден од кандидатите не го добил мнозинството гласови од став 2
на овој член, гласањето се повторува , при што се гласа
за двајцата кандидати кои добиле најголем број гласови.
Член 64
Директорот на МРТ или Заменикот на директорот
на МРТ може да биде разрешен пред истекот на неговиот мандат во следниве случаи:
- на негово барање,
- ако не е во можност да ја извршува должноста повеќе од 6 месеци во континуитет и
- ако не ги почитува програмските обврски, начелата и стандардите утврдени со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и во годишната програма
за работа на МРТ и по добиено писмено предупредување од Програмскиот совет на МРТ.
Член 65
Директорот на МРТ или Заменикот на директорот
на МРТ против кого е започната постапката за разрешување претходно се известува за можните сомневања
и му се овозможува одбрана пред Програмскиот совет
на МРТ.
Одлуката за разрешување на Директорот на МРТ
или Заменикот на директорот на МРТ, покрај другото,
треба да ги содржи причините за неговото разрешување, детаљно образложени и одлуката се објавува на
ВЕБ страницата на МРТ во рок од 7 дена од денот на
нејзиното донесување.
Член 66
Директорот на МРТ ги има следниве надлежности:
- ја претставува и ја застапува МРТ, одговорен е за
законитото работење на МРТ и за исполнување на обврските на МРТ предвидени со овој закон,
- го предлага Статутот на МРТ,
- ги предлага општите акти за работењето на МРТ
утврдени во Статутот на МРТ, ги предлaга општите
правила за програмските и професионалните стандарди
во МРТ, а по претходно добиено мислење од уредништвата на МРТ,
- го предлага годишниот извештај за работата за
претходната година и годишната програма за работа за
нареднита година на МРТ и по нивното усвојување ги
доставува до Собранието на Република Македонија,
- ја предлага годишната сметка на МРТ,
- ја предлага програмата за развој на МРТ,

31 декември 2018

- дава овластување во рамките на своите надлежности,
- ги именува и разрешува одговорните уредници на
програмските сервиси, а по претходно добиено мислење од уредништвата на МРТ и добиена согласност од
Програмскиот совет на МРТ,
- одлучува за вработувања и распоредување на вработените во МРТ и
- врши и други работи утврдени со овој закон и
Статутот на МРТ.
Во случај на отсуство или спреченост од работа на
Директорот на МРТ работите од ставот 1 од овој член
ги врши Заменикот на директорот на МРТ.
Член 67
Правата и обврските на Директорот на МРТ и на
Заменикот на директорот на МРТ поблиску се уредуваат со Договор за уредување на меѓусебните односи помеѓу МРТ и Директорот на МРТ, односно Заменикот
на директорот на МРТ.
Во име на МРТ Договорот од ставот 1 на овој член
го потпишува Претседателот на Програмскиот совет на
МРТ.
Член 68
Директорот на МРТ може да овласти раководен работник или друг работник за застапување на МРТ во
определена работа.
Овластувањето се дава во писмена форма (полномошно) со содржина и обем што ги одредува Директорот на МРТ.
Директорот на МРТ може да даде и генерално полномошно за извршување на одредени работи кое се заверува пред нотар.
Работници со посебни овластувања и одговорности
во МРТ
Член 69
Работниците со посебни овластувања и одговорности во МРТ се утврдуваат со Правилникот за организација и Правилникот за систематизација на работните
места во МРТ.
Член 70
Работниците со посебни овластувања и одговорности во МРТ ги именува Директорот на МРТ врз основа
на Оглас и доставена програма за работа.
Работници со посебни овластувања и одговорности
во МРТ склучуваат посебен договор за уредување на
меѓусебните права и обврски со МРТ, а во согласност
со Правилникот за систематизација на работните места
во МРТ.
VIII. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА НА МРТ
Член 71
Внатрешната организациона структура на МРТ се
засновува врз:
1. единствен информативен простор на Република
Македонија,
2. единствена програмска концепција и производство на програма, како и единствено планирање на капацитетите,
3. програмско и техничко-технолошко единство на
радиото и телевизијата,
4. единствен развој на МРТ,
5. единствен економско - финансиски систем и
6. единствено управување и раководење.
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Член 72
МРТ е единствена програмска, економска, технолошка, работна и организациона целина која извршува
дејност на производство и емитување на радио и телевизиски програми од јавен интерес за граѓаните на Република Македонија, утврдени со Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги.
МРТ ја сочинуваат две програмски единици, една
единица за музичка продукција и една стручно- административна единица и тоа:
МАКЕДОНСКО РАДИО
МАКЕДОНСКА ТЕЛЕВИЗИЈА
МУЗИЧКА ПРОДУКЦИЈА
ЗАЕДНИЧКИ ФУНКЦИИ
Член 73
На второ ниво на организација МРТ има програмски сервиси.
Програмскиот сервис е програмски, работно и функционално заокружена организациска целина во која се
извршуваат меѓусебно поврзани работи, кои обезбедуваат реализација на програмските функции на МРТ.
МРТ ги има следниве програмски сервиси:
- Прв програмски сервис на македонски јазик МРА,
- Втор програмски сервис на македонски јазик МРА,
- Трет програмски сервис на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници МРА,
- Радио програмски сервис кој се емитува преку сателит наменет за информирање на иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во Европа и
другите континенти, на македонски јазик и на јазикот
што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот и на другите немнозински заедници,
- Посебни радиопрограми наменети за соседните
земји, за информирање на иселениците и граѓаните на
Република Македонија кои живеат во соседните земји,
Европа и другите континенти на македонски јазик и на
јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните
кој е различен од македонскиот и на другите немнозински заедници.(Радиопрограмски сервис преку сателит и
посебни Радиопрограми – Радио Македонија),
- Прв програмски сервис на македонски јазик МТВ,
- Втор програмски сервис на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници МТВ,
- Телевизиски програмски сервис кој се емитува
преку сателит наменет за информирање на иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во
Европа и другите континенти, на македонски јазик и на
јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните
кој е различен од македонскиот и на другите немнозински заедници (во натамошниот текст Сателитски сервис МТВ1 и Сателитски сервис МТВ2),
- Собраниски сервис,
Програмските сервиси ги раководат одговорни
уредници.
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IX. ПЛАНИРАЊЕ НА РАБОТАТА И РАЗВОЈОТ
НА МРТ
Член 74
Стратешката и годишната деловна политика, планот за работа и развој, како и планот за производство и
емитување на радиотелевизиски програми, се донесуваат единствено за МРТ.
Со општ акт за планирање се утврдуваат содржината на планските акти, следењето на остварувањето на
планираните активности и други прашања од значење
за планирањето.
Член 75
Програмскиот совет на МРТ е должен Годишната
програма за работа за наредната година да ја усвои и да
ја достави до Собранието на Република Македонија
најдоцна до 30 октомври во тековната година.
Годишната програма треба да содржи:
- програма за работа за наредната година со планирани активности, особено за исполнување на програмските обврски на МРТ согласно со Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги,
- финансиски план за наредната година кој ги содржи планираните приходи и расходи на МРТ за наредната година групирани по структура и по организациона структура на МРТ, како и предвидените капитални
инвестиции на МРТ за наредната година.
Надзорниот одбор на МРТ дава согласност на предлог – финансискиот план на МРТ за наредната година.
Член 76
Во рамките на расположливите средства и програмата за развој на МРТ, МРТ има право да ги користи и
применува новите технологии во однос на своите програми и програмски сервиси.
Начинот и постапката за применувањето на новите
технологии се определуваат со програмата за развој на
МРТ, што ја предлага Директорот на МРТ, а ја усвојува
Програмскиот совет на МРТ.
Член 77
За постигнување и одржување на поголем степен на
програмска и техничко-технолошки развој, МРТ може
да користи средства и од буџетот на Република Македонија за таа намена.
X. ФИНАНСИРАЊЕ НА МРТ
Член 78
МРТ се финансира:
- средства за финансирање на радиодифузна дејност;
- од емитување на аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации;
- од донации;
- од продажба на програми и услуги и
Донациите доделени на МРТ не смеат да влијаат
или да ја нарушат уредувачката независност на МРТ.
Член 79
Средства за покривање на трошоците за создавање
и емитување на програмите и за техничко-технолошки
развој на јавниот радиодифузен сервис ќе се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.
Од Буџетот на Република Македонија ќе се одвојуваат 0.5% со кои ќе се финансираат ЈРП Македонска
радиотелевизија, ЈП Македонска радиодифузија и
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Агенцијата, а согласно распределбата од член 140 став
1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Член 80
МРТ, во согласност со законот, работи со единствена жиро сметка.
Приходите и расходите се евидентираат по програмски сервиси и други организациони делови утврдени
со актот за организација, при што раководните лица утврдени со овој Статут и актот за организација на МРТ
одговараат за реализација на финансискиот план во
рамките на својата надлежнст.
XI. МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА НА МРТ
Член 81
МРТ остварува соработка со јавни радиодифузни
сервиси од други држави.
МРТ соработува со меѓународни организации од
својот делокруг на работа.
МРТ е полноправна членка на ЕБУ (Европска радиодифузна унија).
Член 82
МРТ во својата работа, како и во остварувањето на
меѓународна соработка, треба да ги има предвид директивите на Европската унија, актите на Советот на
Европа и меѓународните конвенции кои ги ратификувала Република Македонија.
XII. ОПШТИ И ДРУГИ АКТИ НА МРТ И ПОСТАПКА
ЗА НИВНО ДОНЕСУВАЊЕ
Член 83
Општи акти на МРТ, што ги донесува Програмскиот совет на МРТ, во рамките на својата исклучива надлежност се:
1. Статут на МРТ;
2. Правилник за внатрешна организација на МРТ;
3. Правилник за систематизација на работни места
во МРТ;
4. Правилник за плати на вработените во МРТ;
5. Правилник за надоместоци на патни и други трошоци;
6. Етички кодекс – кодекс на однесување на вработените;
7. Правилник за финансиско работење на МРТ;
8. Правилник за авторски, изведувачки и сродни
права и надоместоци;
9. Правилник за условите за користење на архивски
материјали;
10. Правилник за цените на услугите;
11. Правилник за безбедност и заштита на работа;
12. Правилник за заштита од пожари;
13. Правилник за деловна тајна;
14. Правилник за огласување и спонзорство;
15. Правилник за јавни набавки;
16. Одлуки со кои на општ начин се уредуваат односите во МРТ.
Член 84
Предлогот за донесување општ акт го доставува
Директорот на МРТ со образложение за потребата од
негово донесување.
На предлогот на Статутот на МРТ согласност дава
Надзорниот одбор на МРТ.
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Член 85
Програмскиот совет на МРТ и Надзорниот одбор на
МРТ донесуваат Деловник за работа, секој за своето
работење.
Член 86
Статутот на МРТ стапува во сила со денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на РМ“.
Статутот на МРТ се објавува на ВЕБ-страницата на
МРТ.
Другите општи акти на МРТ стапуваат во сила 3-от
ден од денот на објавување на Огласна табла на МРТ.
XIII. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТ ВО
РАБОТАТА НА МРТ
Член 87
Работата на МРТ, како носител на јавниот радиодифузен сервис во земјата, е јавна.
За условите и начинот на давањето на услугите од
јавен интерес, како и за вкупното работење МРТ ја известува јавноста преку:
- програмските сервиси на МРТ;
- ВЕБ-страницата на МРТ и
- Други електронски и печатени медиуми.
Член 88
МРТ е должна Предлог-програмата за работа за наредната година со планираните активности, особено за
исполнувањето на програмските обврски на МРТ согласно со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги, јавно да ја објави на својата ВЕБ-страница, со
цел да обезбеди јавна расправа, односно да им овозможи на сите заинтересирани страни да можат да ги изразат своите мислења, гледишта и ставови во однос на
програмата.
Рокот на траење на јавната расправа не смее да биде пократок од 30 дена од денот на објавувањето на
Предлог-програмата од ставот 1 на овој член.
Член 89
МРТ е должна Предлог- програмата за развој на
МРТ да ја објави на својата ВЕБ-страница, со цел да
обезбеди јавна расправа , односно да им овозможи на
сите заинтересирани страни да можат да ги изразат
своите мислења, гледишта и ставови во однос на програмата.
Рокот на траење на јавната расправа не смее да биде пократок од 30 дена од денот на објавувањето на
Предлог програмата од ставот 1 на овој член.
Член 90
Коментарите, забелешките и предлозите на публиката за работењето на МРТ се објавуваат на ВЕБ-страницата на МРТ заедно со одговорите на Програмскиот
совет на МРТ.
XIV. ПОСТАПКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИ
КОНКУРСИ И СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ
Член 91
Начинот и постапката за спроведување на јавни
конкурси за избор на програмски содржини се уредува
со акт на Директорот на МРТ.
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Јавниот конкурс мора да биде објавен најдоцна 15
дена од денот на донесувањето на годишната програма
за работа на МРТ.
Изборот на програмските содржини по спроведениот јавен конкурс го врши Комисија наименувана од директорот на МРТ.
Член 92
Начинот и постапката за набавка на аудио и аудиовизуелни дела се уредуваат со акт на Директорот на
МРТ.
Постапката за набавка на аудио и аудиовизуелни
дела ја спроведува комисија наименувана од Директорот на МРТ.
Член 93
Постапката за склучување Договори се уредува со
акт на Директорот на МРТ.
Иницијатива за склучување Договор со соодветно
образложение поднесува Одговорниот уредник на
програмскиот сервис на МРТ, односно друг работник
со посебни овластува и одговорности во МРТ.
XV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШИ ОДРЕДБИ
Член 94
Општите акти утврдени со овој Статут ќе се донесат во рок од 6 месеци од стапувањето во сила на овој
Статут.
До донесувањето на општите акти утврдени со овој
Статут ќе се применуваат постојните општи акти, доколку не се во спротивност со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и одредбите на овој Статут.
Член 95
Автентично толкување на одредбите на овој Статут
дава Програмскиот совет на МРТ.
Измените и дополнувањата на овој Статут се вршат
во постапка и на начин што е пропишан за негово донесување.
Член 96
Со стапувањето во сила на овој Статут, престанува
да важи Статутот на ЈП Македонска радиотелевизија
бр.01-4489/1 од 11.6.2006 година и Пречистениот текст
на Статутот на ЈРП Македонска радиотелевизија бр.023717/1 од 7.6.2013 година.
Член 97
Овој Статут стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 03-5812/7
Програмски совет на МРТ
27 декември 2018 година
Претседател,
Скопје
проф.д-р Смилка Јанеска Саркањац, с.р.
__________
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