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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
6732. 

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

Република Македонија, претседателот на Република 

Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-

лика Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА ЗАДОЛЖНИЦА 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за задолжница, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 30 декември 2014 година. 

   

        Бр. 07-4921/1                              Претседател 

30 декември 2014 година      на Република Македонија,                       

       Скопје                           д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  

НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖНИЦА 

 

Член 1 

Во Законот за задолжница („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ број  59/12 и 12/14), во членот 3, 

ставовите (6) и (7) се бришат. 

 

Член 2 

Членот 20 - а се брише. 

 

Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат членовите 16 - а и 21- а од Зако-

нот за задолжница. 

 

 

Член 4 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“.  

__________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR VLERËNOTË PREMITIMIN 

 

Neni 1 

Në Ligjin për vlerënotë premtimi ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 59/12 dhe 12/14) në 

nenin 3, paragrafët (6) dhe (7) shlyhen.  

Neni 2 

Neni 20-a shlyhet.  

 

Neni 3 

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji shfuqizohen 

nenet 16-a dhe 21-a të Ligjit për vlerënotë premtimi.  

  

Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetë 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".  

___________ 

6733. 

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

Република Македонија, претседателот на Република 

Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-

лика Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА ФИНАНСИСКА ДИСЦИПЛИНА 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за финансиска дисциплина, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 30 декември 2014 година. 

   

        Бр. 07-4922/1                              Претседател 

30 декември 2014 година      на Република Македонија,                       

       Скопје                           д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  

ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ДИСЦИПЛИНА 

 

Член 1 

Во Законот за финансиска дисциплина („Службен 

весник на Република Македонија“ брoj 187/13) во чле-

нот 11 став (2) зборот „писмено“ се заменува со зборо-

вите: „во рок од 10 дена од приемот на тужбата, пред-

логот за извршување односно предлогот за платен на-

лог, во писмена, односно електронска форма кога е тоа 

можно,“. 

 

Член 2 

Во членот 12 зборот „писмено“ се заменува со збо-

ровите: „во рок од 10 дена од приемот на тужбата, 

предлогот за извршување односно предлогот за платен 

налог, во писмена,  односно електронска форма кога е 

тоа можно,“. 
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Член 3 

Во членот 13 став (1) бројот „15“ се заменува со 

бројот „30“. 

Во ставот (2) во втората реченица по зборот 

„должна“ се додаваат зборовите: „во писмена, односно 

електронска форма кога е тоа можно,“. 

 

Член 4 

Во членот 17 став (1) зборовите: „ доколку не ја на-

мири паричната обврска во роковите утврдени со овој 

закон “ се заменуваат со зборовите: „ доколку не ја ис-

полни паричната обврска во предвидениот рок, а сог-

ласно член 5 ставови (1) и (3) и член 6 ставови (1) и (2) 

од овој закон, односно во рокот од членот 7 од овој за-

кон.“. 

Во ставот (2) зборовите „доколку нема да ја намири 

паричната обврска во роковите утврдени со овој закон“ 

се заменуваат со зборовите „доколку не ја исполни па-

ричната обврска во предвидениот рок, а согласно член 

5 ставови (1) и (3) од овој закон, односно во рокот од 

член 7 од овој закон.“. 

Во ставот (3) зборовите: „ доколку нема да ја нами-

ри паричната обврска во роковите утврдени со овој за-

кон “ се заменуваат со зборовите: „ доколку не ја ис-

полни паричната обврска во предвидениот рок, а сог-

ласно член 5 ставови (1) и (3) од овој закон, односно во 

рокот од член 7 од овој закон.“. 

Во ставот (4) зборовите: „ доколку не се намири па-

ричната обврска во роковите утврдени со овој закон“ 

се заменуваат со зборовите: „ доколку не се исполни 

паричната обврска во предвидениот рок, а согласно 

членот 6 ставови (1) и (2) од овој закон, односно во ро-

кот  од член 7 од овој закон “. 

 

Член 5 

Во членот 19 став (2) точката на крајот од речени-

цата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „а 

ќе се однесуваат на деловните трансакции меѓу еко-

номските оператори од приватниот сектор, односно ме-

ѓу субјектите од јавниот сектор и економските операто-

ри од приватниот сектор настанати по 31 декември 

2014 година.“. 

 

Член 6 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе 

започне да се применува од 1 јануари 2015 година.  

__________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR DISIPLINË FINANCIARE 

 

Neni 1 

Në Ligjin për disiplinë financiare (“Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” numër  187/13) në nenin 11 

paragrafi (2) fjalët: “me shkrim” zëvendësohen me fjalët: 

“në afat prej 10 ditësh nga pranimi i aktpadisë, propozimi 

për përmbarim, përkatësisht propozimi për urdhërpagesë, 

në formë të shkruar përkatësisht në formë elektronike kur 

kjo është e mundur,”. 

 

Neni 2 

Në nenin 12 fjalët: “me shkrim” zëvendësohen me 

fjalët: “në afat prej 10 ditësh nga pranimi i aktpadisë, 

propozimi për përmbarim, përkatësisht propozimi për 

urdhërpagesë, në formë të shkruar përkatësisht në formë 

elektronike kur kjo është e mundur,”. 

 

Neni 3 

Në nenin 13 paragrafi (1) numri “15” zëvendësohet me 

numrin “30”. 

Në paragrafin (2) në fjalinë e dytë pas fjalës 

“detyrohet” shtohen fjalët: “në formë të shkruar 

përkatësisht në formë elektronike kur kjo është e mundur,”.  

 

Neni 4 

Në nenin 17 paragrafi (1) fjalët: “nëse nuk e shlyen 

detyrimin me para në afatet e përcaktuara me këtë ligj” 

zëvendësohen me fjalët: “nëse nuk e plotëson detyrimin me 

para në afatin e paraparë, kurse në pajtim me nenin 5 

paragrafët (1) dhe (3) dhe nenin 6 paragrafët (1 ) dhe (2) të 

këtij ligji, përkatësisht në afatin nga neni 7 të këtij ligji.”. 

Në paragrafin (2) fjalët: “nëse nuk e shlyen detyrimin 

me para në afatet e përcaktuara me këtë ligj” zëvendësohen 

me fjalët: “nëse nuk e plotëson detyrimin me para në afatin 

e paraparë, kurse në pajtim me nenin 5 paragrafët (1) dhe 

(3)  të këtij ligji, përkatësisht në afatin nga neni 7 të këtij 

ligji.”. 

Në paragrafin (3) fjalët: “nëse nuk e shlyen detyrimin 

me para në afatet e përcaktuara me këtë ligj” zëvendësohen 

me fjalët: “nëse nuk e plotëson detyrimin me para në afatin 

e paraparë, kurse në pajtim me nenin 5 paragrafët (1) dhe 

(3) të këtij ligji, përkatësisht në afatin nga neni 7 të këtij 

ligji.”. 

Në paragrafin (4) fjalët: “nëse nuk e shlyen detyrimin 

me para në afatet e përcaktuara me këtë ligj” zëvendësohen 

me fjalët: “nëse nuk e plotëson detyrimin me para në afatin 

e paraparë, e në pajtim me nenin 6 paragrafët (1) dhe (2) të 

këtij ligji, përkatësisht në afatin nga neni 7 të këtij ligji.”. 

 

Neni 5 

Në nenin 19 paragrafi (2) pika në fund të fjalisë 

zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët:  “e do të kenë të 

bëjnë me transaksionet afariste ndërmjet operatorëve 

ekonomikë nga sektori privat, përkatësisht ndërmjet 

subjekteve nga sektori publik dhe operatorëve ekonomikë 

nga sektori privat të krijuara pas 31 dhjetorit 2014.”. 

 

Neni 6 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, e do të fillojë të 

zbatohet nga 1 janari 2015.   
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6734. 

 
 

ВТОРА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 

БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 2015-2020 

ГОДИНА 



31 декември 2014  Бр. 201 - Стр. 5 

 
 



 Стр. 6 - Бр. 201                                                                                  31 декември 2014 
 



31 декември 2014  Бр. 201 - Стр. 7 

 
 



 Стр. 8 - Бр. 201                                                                                  31 декември 2014 
 



31 декември 2014  Бр. 201 - Стр. 9 

 
 



 Стр. 10 - Бр. 201                                                                                  31 декември 2014 
 



31 декември 2014  Бр. 201 - Стр. 11 

 
 



 Стр. 12 - Бр. 201                                                                                  31 декември 2014 
 



31 декември 2014  Бр. 201 - Стр. 13 

 
 



 Стр. 14 - Бр. 201                                                                                  31 декември 2014 
 



31 декември 2014  Бр. 201 - Стр. 15 

 
 



 Стр. 16 - Бр. 201                                                                                  31 декември 2014 
 



31 декември 2014  Бр. 201 - Стр. 17 

 
 



 Стр. 18 - Бр. 201                                                                                  31 декември 2014 
 



31 декември 2014  Бр. 201 - Стр. 19 

 
 



 Стр. 20 - Бр. 201                                                                                  31 декември 2014 
 



31 декември 2014  Бр. 201 - Стр. 21 

 
 



 Стр. 22 - Бр. 201                                                                                  31 декември 2014 
 



31 декември 2014  Бр. 201 - Стр. 23 

 
 



 Стр. 24 - Бр. 201                                                                                  31 декември 2014 
 



31 декември 2014  Бр. 201 - Стр. 25 

 
 



 Стр. 26 - Бр. 201                                                                                  31 декември 2014 
 



31 декември 2014  Бр. 201 - Стр. 27 

 
 

 
 

 

 



 Стр. 28 - Бр. 201                                                                                  31 декември 2014 
 

 
 

Бр. 07-4927/1 Претседател 

30 декември 2014 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

6735. 
Врз основа на член 13 став (3) од Законот за придонеси од задолжително социјално оси-

гурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.142/08, 64/09, 156/09, 166/10 
53/11, 185/11,44/12, 15/13, 91/13, 170/13, 97/14, 113/14, 180/14 и 188/14), министерот за фи-
нансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДЖИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗНОСОТ НА БРУ-
ТО НАДОМЕСТОКОТ УТВРДЕН ВО ДОГОВОРОТ ЗА ДЕЛО, АВТОРСКИOT ДОГО-

ВОР ИЛИ ДРУГ ДОГОВОР, ИСПЛАТЕНИОТ НЕТО НАДОМЕСТОК  
И ПРЕСМЕТАНИТЕ ПРИДОНЕСИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на месечниот извештај за износот 
на бруто надоместокот утврден во договорот за дело, авторскиот договор или друг договор, 
исплатениот нето надоместок, пресметаниот придонес за задолжително пензиско и инвалид-
ско осигурување и пресметаниот придонес за задолжително здравствено  осигурување. 

 
Член 2 

Месечниот извештај за износот на бруто надоместокот утврден во договорот за дело, 
авторскиот договор или друг договор, исплатениот нето надоместок и пресметаниот при-
донес за задолжително пензиско и инвалидско осигурување и пресметаниот придонес за 
задолжително здравствено осигурување се поднесува во електронска форма на образец 
„МИ-Д/ИН”, чија форма и содржина се дадени во Прилог кој е составен дел на овој пра-
вилник. 

  
Член 3 

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

 
Бр. 20-45815/1                   

30 декември 2014 година                                                               Министер за финансии, 
Скопје Зоран Ставрески, с.р. 
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6736. 

Врз основа на член 30-к став (10) од Законот за персоналниот данок на доход („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр. 80/93, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 2/02, 

44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 160/07, 159/08, 20/09, 139/09, 171/10, 135/11, 166/12, 

187/13 и 13/14),  министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБ-

РАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ 

ПО ОСНОВ НА ВОВЕДУВАЊЕ НА СИСТЕМ  НА  ОПРЕМА ЗА  РЕГИСТРИРАЊЕ  

НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за одобрение на 

даночно ослободување по основ на воведување на систем на опрема за регистрирање на 

готовински плаќања („Службен весник на Република Македонија“ бр. 162/11) образецот 

„ПДД-02” се заменува со нов образец „ПДД-02“, кој е даден во Прилог и е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 20-45816/1                   

30 декември 2014 година                                                               Министер за финансии, 

Скопје Зоран Ставрески, с.р. 
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6737. 

Врз основа на член 31 став 7 од Законот за персоналниот данок на доход („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 80/93, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 2/02, 44/02, 

96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 160/07, 159/08, 20/09, 139/09, 171/10, 135/11, 166/12, 187/13 и 

13/14),  министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБ-

РАЗЕЦОТ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА ПРОДАЖНИ 

МЕСТА НА ЗЕЛЕНИТЕ ПАЗАРИ 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на образецот на годишниот извештај за ко-

рисниците на продажни места на зелените пазари („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 4/12) образецот „ПДД/ГИ-ЗП” се заменува со нов образец „ПДД-ГИ/ЗП“, кој е 

даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен 

весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 20-45817/1  

30 декември 2014 година Министер за финансии, 

Скопје Зоран Ставрески, с.р. 
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6738. 

Врз основа на член 77 став 8 од Законот за персоналниот данок на доход (“Службен 

весник на Република Македонија” бр. 80/93, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 2/02, 44/02, 

96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 160/07, 159/08, 20/09, 139/09, 171/10, 135/11, 166/12, 187/13 и 

13/14),  министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ 

ЗА ИСПЛАТЕНИ ПРИХОДИ ПРИ ОТКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ОД 

ФИЗИЧКИ ЛИЦА И НА ОБРАЗЕЦОТ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПЛА-

ТЕНИ ПРИХОДИ ПРИ ОТКУП НА КОРИСЕН ЦВРСТ ОТПАД ОД ФИЗИЧКИ 

ЛИЦА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на годишниот из-

вештај за исплатени приходи при откуп на земјоделски производи од физички лица и на 

образецот на годишниот извештај за исплатени приходи при откуп на корисен цврст отпад 

од физички лица. 

 

Член 2 

Годишниот извештај за исплатени приходи при откуп на земјоделски производи од фи-

зички лица се поднесува на образец „ПДД-ГИ/ОЗП“, кој е даден во Прилог 1 и е составен 

дел на овој правилник. 

Годишниот извештај за исплатени приходи при откуп на корисен цврст отпад од физич-

ки лица се поднесува на образец „ПДД-ГИ/ОЦО”, кој е даден во Прилог 2 и е составен дел 

на овој правилник. 

 

Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 

формата и содржината на годишниот извештај за исплатени приходи при откуп на земјо-

делски производи од физички лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

161/09). 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен 

весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 20-45819/1  

30 декември 2014 година Министер за финансии, 

Скопје Зоран Ставрески, с.р. 
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6739. 

Врз основа на член 31-a став 4 од Законот за персоналниот данок на доход („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 80/93, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 2/02, 44/02, 

96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 160/07, 159/08, 20/09, 139/09, 171/10, 135/11, 166/12, 187/13 и 

13/14),  министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БА-

РАЊЕТО ЗА ПАУШАЛНО ОДАНОЧУВАЊЕ НА ОСТВАРЕНИ 

ПРИХОДИ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за паушално оданочување на ос-

тварени приходи од земјоделска дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

153/09) во членот 2 ставот 2 се брише. 

 

Член 2 

Образецот „ПДД-ПЗ” се заменува со нов образец „ПДД-ПЗ“, кој е даден во Прилог и е 

составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 20-45820/1  

30 декември 2014 година Министер за финансии, 

Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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6740. 

Врз основа на член 76 став 3 и член 77 став 7  од Законот за 
персоналниот данок на доход (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 80/93, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 2/02, 
44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 160/07, 159/08, 20/09, 139/09, 
171/10, 135/11, 166/12, 187/13 и 13/14),  министерот за финан-
сии донесе 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌА-
ЊЕ НА АКОНТАЦИИТЕ НА ПЕРСОНАЛНИОТ 

ДАНОК НА  ДОХОД  ПО ОДБИВКА 
  

Член 1 
Со ова упатство се уредува начинот на пресметување и 

плаќање на аконтациите на персоналниот данок на доход 
по одбивка. 

Член 2 
Аконтацијата на персоналниот данок на доход по 

одбивка се пресметува и плаќа на следните видови 
приходи: 

1) личните примања; 
2) приходите од авторски права и права од индус-

триска сопственост; 
3) приходите од капитал; 
4) приходите од имот и имотни права, ако исплату-

вачот на приходите води деловни книги;  
5) добивките од игри на среќа и 
6) другите приходи за кои данокот на доход не се 

утврдува со решение на органот за јавни приходи. 
 

Член 3 
Под лични примања согласно членовите 14 и 14-а 

од Законот за персоналниот данок  на доход (во ната-
мошниот текст: Законот)  се сметаат сите приходи што 
ќе ги оствари обврзникот по основ на работен однос, 
како и приходите по договор за привремено или повре-
мено вршење на услуги на органите на државната уп-
рава, на домашните и странските правни лица, како и 
на домашните и странските физички лица кои вршат 
самостојна дејност и тоа:  

1) плата  и надоместоци на плата од работен однос и ис-
плата по основ на деловна успешност на работодавачот; 

2) надоместоци на трошоци од работен однос ис-
платени над износите од членот 6 од Законот и сите 
други надоместоци на трошоци поврзани со работа ут-
врдени со Законот за работните односи, Општиот ко-
лективен договор за приватниот сектор од областа на 
стопанството, гранските колективни договори и пропи-
сите за органите на државната управа; 

3) пензии; 
4) примања на членови на органите на управување 

и на органите на  надзор на трговските друштва;  
5) примања на функционери, пратеници, советници 

и други носители на јавни функции; 
6) примања на професионални спортисти (премии, 

трансфери и сл.);  
7) надоместок за врвни спортисти; 
8) надоместок за време на боледување; 
9) надоместок за време на отсуство од работа; 
10) надоместок за работа на судии поротници, вешти 

лица и стечајни управници, кои немаат својство на вработе-
ни лица во соодветните институции или друштва; 

11) надоместок на членовите на Македонската ака-
демија на науките и уметностите; 

12) плата остварена со работа во странство врз ос-
нова на работен однос заснован во земјата и 

13) секој поединечно остварен приход врз основа на 
договор за повремено или привремено вршење на услу-
ги на правни и физички лица.  

Како лични примања во смисла на став 1 на овој 
член се сметаат и други примања, кои наместо во пари 
се даваат  во вид на бонови, парични потврди, хартии 
од вредност, стоки, или во некој друг облик кој има па-
рична вредност.  

Член 4 
Аконтациите на данокот за примањата од член 2 од 

ова упатство  ги пресметува и уплатува исплатувачот 

на личните примања,  за секој обврзник и за секој пое-
динечно исплатен износ. 

Уплатата на персоналниот данок на доход на личните 
примања од плата и надоместоци на плата од работен од-
нос и исплата по основ на деловна успешност на работода-
вачот, исплатувачот ја врши на соодветната уплатна  смет-
ка со ознака на општината  во која физичкото лице е прија-
вено со постојано живеалиште или престојувалиште. 

 
Член 5 

Основа за пресметување на аконтациите на персонал-
ниот данок на личните примања од членот 3 точки 1), 3), 7), 
8), 9) и 12) на ова упатство, претставува остварената плата 
и надоместоци на плата од работен однос и исплата по ос-
нов на деловна успешност на работодавачот или остварена-
та пензија, намалени за придонесите и личното ослободува-
ње утврдено во месечен износ. 

Основа за пресметување на аконтациите на персо-
налниот данок на примањата од членот 3 точки 2), 4), 
5), 6), 10), 11) и 13) на ова упатство претставува оства-
рениот  износ на личното примање. 

Пресметувањето на аконтациите на данокот се врши 
кога на утврдената даночна основа  од ставовите 1 и 2 на 
овој член ќе се примени  стапката утврдена во членот 12 
од Законот.  

Член 6 
Кога исплатата на платата, надоместоците на плата од ра-

ботен однос, исплатата по основ на деловна успешност или 
пензијата се врши два или повеќе пати за соодветниот месец, 
исплатувачот на секоја поединечна исплата пресметува акон-
тација на данокот без да врши намалување на даночната ос-
нова за износот на  личното ослободување.  

Со последната аконтација за месецот исплатувачот  ќе 
изготви конечна пресметка на данокот на збирот на сите ис-
плати  согласно начините за пресметување на данокот ут-
врдени со ова  упатство, со примена на пропишаната  стапка. 

Вкупната даночна обврска исплатувачот ќе ја утврди како 
разлика на пресметаниот данок со конечната пресметка и пла-
тениот данок за секоја претходно извршена поединечна испла-
та за месецот. 

Член 7 
Ако обврзникот остварува месечната плата во делови  

кај повеќе исплатувачи, даночното олеснување утврдено со 
членот 15-а од Законот, за периодот помал од месецот го 
утврдува со множење на бројот на деновите за кои се 
пресметува платата со  износот на олеснувањето поделено 
со бројот  на работните денови во месецот. 

Вкупното даночно олеснување што го искористил во ме-
сецот не може да биде поголемо од износот утврден со членот 
15-а од Законот. 

Член 8 
Обврзникот за пресметка и уплата на персонален данок 

на доход од плата, надоместоци на плата од работен однос и 
исплата по основ на деловна успешност на работодавачот е 
должен пресметката да ја врши месечно, поединечно за секој 
обврзник за плаќање за соодветниот месец и податоците за 
пресметана плата или дел од плата, надоместок на плата и 
исплата по основ на деловна успешност да ги доставува до 
органот за јавни приходи најдоцна до 10-ти во тековниот за 
претходниот месец по електронски пат на образец МПИН 
пропишан со Правилникот за начинот на пресметка и уплата 
на придонесите од задолжително социјално осигурување.  

 
Член 9 

Под приходи од авторски права и права од индустриска 
сопственост се подразбира надоместокот што обврзникот 
го остварува од авторски права и права од индустриска 
сопственост. 

Член 10 
Аконтацијата на данокот на доход на приходите од 

авторски права и права од индустриска сопственост ги 
пресметува и уплатува исплатувачот за секој обврзник 
и секој поединечно исплатен приход. 

 
Член 11 

Основа за пресметување на данокот на доход за 
приходите од авторски права и права од индустриска 



 Стр. 48 - Бр. 201                                                                                  31 декември 2014 
 

сопственост е нето приходот што се добива кога од ос-
тварениот приход ќе се одбијат трошоците што биле 
потребни за негово остварување  со примена на стап-
ката од членот 12 од  Законот.       

 
Член 12 

При утврдувањето на нето приходот од авторски 
права и права од индустриска сопственост  се призна-
ваат следниве трошоци: 

1) за вајарски дела, таписерии, керамопластика, умет-
ничка керамика и витраж -  60% од бруто приходот; 

2) за уметничка фотографија, ѕидно сликарство и 
сликарство во простор во техниките: фреска, графика, 
мозаик, интарзија, емајл, интарзирани и емајлирани 
предмети, костимографија, модно креаторство и умет-
ничка обработка на текстил (ткаен текстил, печатен 
текстил и слично) -50% од бруто приходот; 

3) за сликарски дела, графички дела, индустриско 
обликување со изработување на модели и макети, сит-
на пластика, уметнички решенија за сценографија, на-
учни, стручни и публицистички дела, преведување на 
дела од книжевноста, музички и кинематографски дела 
и реставраторски и конзерваторски дела во областа на 
културата и уметноста - 50% од бруто приходот; 

4) за изведување уметнички дела во областа на сериоз-
ната музика, балетот, операта и театарската и филмската 
глума, за рецитирање, снимање  филмови и идејни скици за 
таписерија и костимографија - 30% од бруто приходот. 

5) за преводи (освен преводи на книжевни дела), 
предавања и слични интелектуални творби -30% од 
бруто приходот. 

6) за изведување на естрадни програми на забавна и 
народна музика-25% од бруто приходот  и 

7)  за други авторски дела и дела од индустриска 
сопственост, кои не се наведени во точките од 1 до 6 од 
овој член - 25% од бруто приходот.  

 На обврзникот, по негово барање, наместо норми-
раните трошоци, му се признаваат стварните трошоци 
ако може документирано да ги докаже.  

 
Член 13 

Под приходи од капитал се подразбираат: 
1) дивидендите и другите приходи остварени со 

учество во добивката кај правните и физичките лица; 
2) каматите по заеми  дадени на физички и правни лица; 
3) каматите по обврзници или други хартии од 

вредност и  
4) камати на орочени штедни и други депозити. 
 

Член 14 
Аконтацијата на данокот на доход на приходите од 

капитал ги пресметува и уплатува исплатувачот за се-
кој обврзник и секој поединечно исплатен приход со 
примена на стапката од членот 12 од Законот. 

  
Член 15 

Основа на данокот на доход за приходите од капи-
тал од член 13 точка 1) на ова упатство претставуваат 
бруто дивидендите односно приходите од учество во 
добивката распределени на обврзникот. 

 
Член 16 

Основа на данокот на доход на приходите од капи-
тал од член 13 точки 2), 3) и 4) на ова упатство, прет-
ставува износот на пресметаната камата. 

 
Член 17 

Под приходи од имот и имотни права се подразбираат 
приходите што обврзникот ги остварува од издавање под 
закуп или подзакуп на земјиште, станбени или деловни 
простории, гаражи, простории за одмор и рекреација, оп-
рема, превозни средства и други видови имот. 

 
Член 18 

Основа за пресметување на данокот претставува не-
то приходот што се добива кога едногодишниот износ 
на остварениот приход во годината за која се утврдува 
данокот, ќе се намали за нормираните трошоци.  

На обврзникот на негово барање, наместо нормира-
ните трошоци од став 1 на овој член, може да му се 

признаат стварните трошоци што ги направил за оства-
рување на приходот, ако тоа документирано го докаже. 

Ако имотот се издава во подзакуп, од закупнината 
што ја остварува обврзникот се одбива закупнината 
што ја плаќа на закуподавачот. 

Во приходите од имот и имотните права се вклучуваат 
и вредностите на сите давања и услуги на кои се обврзал за-
купецот, односно подзакупецот да ги изврши за сметка на 
закуподавачот. 

Член 19 
Ако закупнината е наплатена за повеќе години однап-

ред, данокот се плаќа годишно за толку години за колку е 
наплатена закупнината, но најмногу за пет години. 

Основа за пресметување на данокот за секоја одделна 
година претставува сразмерниот дел на закупнината, кој се 
ревалоризирал со стапката на пораст на цените на мало, 
според податоците на Државниот завод за статистика. 

 
Член 20 

Аконтацијата на данокот на доход на добивките од 
игри на среќа ја пресметува и уплатува исплатувачот за 
секој обврзник и секој поединечно исплатен приход со 
примена на стапката од членот 12 од  Законот. 

Данокот на доход за добивките од општите  игри на 
среќа не се плаќа, ако поединечната исплата на добив-
ката не го надминува износот од 5.000 денари.  

Ако поединечниот износ на добивката е поголем од 
износот утврден во став 2 на овој член, данокот се 
пресметува врз целиот износ на добивката. 

 
Член 21 

Основа за пресметување на данокот кај игрите на среќа 
претставува износот на поединечната исплата на добивката. 

По исклучок на ставот 1 од ова упатство, основа за 
пресметување на данокот кај игрите на среќа во обло-
жувалница претставува износот на поединечната ис-
плата на добивката намален за износот на поединечна-
та уплата врз основа на која е остварена добивката. 

Под поединечна исплатена добивка не се подразби-
раат добивките остварени во текот на играта на среќа. 

Ако добивката од игри на среќа се состои од предмети, 
основа на данокот претставува пазарната вредност на пред-
метите во моментот на остварувањето на добивката. 

 
Член 22 

Под други приходи се подразбираат сите приходи кои  не 
се сметаат за приходи на физичките лица од член 3 точки 1) до 
7) на Законот, не се изземени од оданочување со одредбите од 
член 6 на Законот и не се оданочени по друг основ. 

 
Член 23 

Аконтацијата на данокот на доход на другите при-
ходи ја пресметува и уплатува исплатувачот за секој 
обврзник и секој поединечно исплатен приход со при-
мена на стапката од членот 12 од  Законот. 

 
Член 24 

Основа за пресметување на данокот на другите прихо-
ди е нето приходот кој се утврдува со одбивање на норми-
раните трошоци од бруто приходот во висина од 35%. 

 
Член 25 

Годишниот  извештај за бруто остварените приходи, се 
поднесува  на Образец „ПДД -ГИ“,  кој е составен дел на 
ова упатство. 

Член 26 
Со денот на влегувањето во сила на ова упатство 

престанува да важи Упатството за начинот на пресме-
тување и плаќање на аконтациите на персоналниот да-
нок од доход („Службен весник на Република Македо-
нија”, бр. 3/07, 28/07, 3/08, 9/09, 16/09 и 15/10). 

 
Член 27 

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

 
Бр. 20-45818/1  

30 декември 2014 година Министер за финансии, 
Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
 

Министерството за транспорт и врски врз основа на член 13 од Уредбата за  начинот на распределба, 
дистрибуција и ревизија на искористеноста  на дозволите за меѓународен превоз на стоки („Сл.весник на РМ 
26/10,129/10,106/11, 14/12,123/13,58/14, 99/14  и 146/14“)  објавува   измена на Планот  за распределба на 
меѓународните транспортни дозволи за 2015 година, измена се врши во табеларниот дел на поединечни 
транспортни дозволи  во делот за определување на критични и не критични поединечни транспортни 
дозволи, 

 

 

 

 

6741. 

 

 

 

 

 

 



31 декември 2014  Бр. 201 - Стр. 53 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

       Број 08-9875/2                               Министер за транспорт и врски 

30 декември 2014 година                                                                                   на Република Македонија, 

             Скопје                                                                                                 Миле Јанакиески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
6742. 

Врз основа на членот 157-ќ став (2) од Закон за 
енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14), 
министерот за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДО-
МЕСТОКОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА 
СТРУЧНА ОСПОСОБЕНОСТ ЗА РАКУВАЧИ НА  

ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ЕНЕРГЕТСКИ УРЕДИ И 
ПОСТРОЈКИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се определува висината на надо-
местокот за полагање на испит за стручна оспособе-
ност за ракувачи на одделни видови енергетски уреди 
и постројки, врз основа на реално направените трошо-
ци за полагање на испитот, неопходни за спроведување 
на првиот и вториот дел на испитот, подготовката на 
базите на прашања, спроведување на електронскиот 
тест, изготвување на материјали и покани и изготвува-
ње на уверенија. 

 
Член 2 

Висината на надоместокот за полагање на испит за 
стручна оспособеност за ракувачи на одделни видови 
енергетски уреди и постројки изнесува 4.400 денари. 

 
Член 3 

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

 
         Бр. 12-5320/6           Министер за економија, 
25 декември 2014 година        Беким Незири, с.р.  
             Скопје 

___________ 
6743. 

Врз основа на член 137-н став (2) од Законот за 
енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14), 
министерот за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДО-
МЕСТОКОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИС-

ПИТ ЗА ЕНЕРГЕТСКИ КОНТРОЛОР 
 

Член 1 
Со овој правилник се определува висината на надо-

местокот за полагање на стручен испит за енергетски 
контролор, врз основа на реално направените трошоци 
за полагање на испитот, неопходни за спроведување на 
првиот и вториот дел на испитот, подготовка на базите 
на прашања, спроведување на електронскиот тест, из-
готвување на материјали и покани и изготвување на ов-
ластувања за енергетски контролор. 

 
Член 2 

Висината на надоместокот за полагање на стручен 
испит за енергетски контролор изнесува 8.500 денари. 

 
Член 3 

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

 
         Бр. 12-6488/1           Министер за економија, 
25 декември 2014 година        Беким Незири, с.р.  
             Скопје 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
МАКЕДОНИЈА 

6744. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за 

здравственото осигурување („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 6/2000, 50/2001, 
11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 
82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 
19/2011, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 
43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014 и 114/2014) 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување 
на Македонија на седницата одржана на 4 декември 2014 
година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЛА-
БОРАТОРИСКИТЕ ИСПИТУВАЊА ВО СПЕЦИЈА-
ЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНАТА ЗДРАВСТВЕНА  

ЗАШТИТА ПО УПАТ НА ИЗБРАН ЛЕКАР 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на плаќање на лабора-

ториските испитувања во специјалистичко консулта-
тивната здравствена заштита по упат на избран лекар 
(„Службенвесник на Република Македонија“ број 
10/2002, 17/2002, 137/2006, 41/2007, 62/2007, 86/2007, 
37/2008, 147/2009, 158/2009, 2/2010, 147/2010, 
171/2010, 95/2011, 158/2011, 104/2012 и 34/2014)), во 
членот 2 се додава нов  став 3 кој гласи: 

„Биохемиските лабораториски испитувања се означу-
ваат електронски, пред печатење на Лабораториски упат-
1 (ЛУ 1 образец).“ 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во Службен весник на Република Македонија,  
ќе се објави по добивањето на согласност од Министе-
рот за здравство, а ќе се применува од 1.1.2015 година.  

 
Бр. 02-20500/7 Управен одбор 

9 декември 2014 година Претседател, 
Скопје Елена Трпковска, с.р. 

___________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ 
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 

6745. 
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни меди-

умски услуги врз основа на член 18 став 1 алинеја 2, член 
20 став 1 алинеја 10, а во врска со член 76 став 7 и член 24 
од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 
13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), член 15 став 1 алинеја 2, член 
39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 3 од Деловникот за рабо-
та на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги бр.01-4351/1 од 29.8.2014 година, во врска со поднесе-
ното Барање за доделување дозвола без објавување на јавен 
конкурс, наш бр.08-681 од 19.12.2014 годинa, дополнето на 
ден 22.12.2014, и Заклучокот бр.02-6579/11 од 30.12.2014 
година, на својата 25-та седница одржана на 30.12.2014 го-
дина, ја донесе следната:  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ТЕЛЕВИЗИСКО 
ЕМИТУВАЊЕ ПРЕКУ ЈАВНА ЕЛЕКТРОНСКА 
КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА ШТО НЕ КОРИС-
ТИ ОГРАНИЧЕН РЕСУРС НА ДРЖАВНО НИВО  

 
1. СЕ ДОДЕЛУВА дозвола за телевизиско емитува-

ње на програмски сервис со претежно забавен општ 
формат, на албански јазик и на македонски јазик, на 
државно ниво - подрачјето на целата територија на Ре-
публика Македонија, на Трговското радиодифузно 
друштво ТВ Арт Артан ДООЕЛ Тетово. 
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2. Телевизискиот програмски сервис од точка 1 

на оваа Одлука ќе се емитува преку јавна електрон-

ска комуникациска мрежа што не користи ограничен 

ресурс. 

3. Дозволата од точка 1. на оваа Одлука, се доделу-

ва за временски период од 9 (девет) години и таа не мо-

же да се пренесува на друго лице. 

4. За дозволата, радиодифузерот од точка 1 на оваа 

Одлука плаќа годишен надоместок на сметка на 

Агенцијата, за секоја тековна година почнувајќи од да-

тумот на доделување на дозволата во рок од 30 (трие-

сет) дена од денот на приемот на фактурата издадена 

од Агенцијата.  

5. Трговското радиодифузно друштво ТВ Арт 

Артан ДООЕЛ Тетово се обврзува да започне со врше-

ње на дејноста на 15-ти јануари 2015 година.  

Во случај на непочитување на рокот за започну-

вање на дејност наведен во став 1 на оваа точка од 

Одлуката, Агенцијата ќе ја одземе доделената доз-

вола пред истекот на рокот за којшто е издадена и 

ќе го избрише радиодифузерот од регистарот на ра-

диодифузери. 

6. Оваа Одлука е конечна и ќе се објави во „Служ-

бен весник на Република Македонија“ и на веб страни-

цата на Агенцијата.  

 

О б р а з л о ж е н и е 

   

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги согласно член 76 од Законот за аудио и аудио-

визуелни медиумски услуги, доделува дозвола за теле-

визиско или радио емитување преку јавна електронска 

комуникациска мрежа што не користи ограничен ре-

сурс или преку сателит, за која не се распишува јавен 

конкурс и дозволата се доделува по барање на заинте-

ресирана страна на начин и постапка утврдени со нап-

ред цитираниот Закон.  

Трговското радиодифузно друштво ТВ Арт 

Артан ДООЕЛ Тетово до Агенцијата за аудио и ау-

диовизуелни медиумски поднесе Барање за доделу-

вање дозвола без објавување на јавен конкурс, наш 

бр.08-681 од 19.12.2014 година, дополнето на ден 

22.12.2014 година, за телевизиско емитување на 

програмски сервис со претежно забавен општ фор-

мат, на албански јазик и на македонски јазик, на 

државно ниво - подрачјето на целата територија на 

Република Македонија. Телевизискиот програмски 

сервис за кој се доделува оваа дозвола, ќе се емитува 

преку јавна електронска комуникациска мрежа што 

не користи ограничен ресурс. 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги утврди дека предметниот барател ги исполнува 

условите и обврските утврдени со Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги и прописите донесе-

ни врз основа на овој Закон, како и тоа дека на Тргов-

ското радиодифузно друштво ТВ Арт Артан ДООЕЛ 

Тетово како подносител на Барањето - не му е одземе-

на дозвола за телевизиско или радио емитување во по-

следните 5 (пет) години.      

ТРД  ТВ Арт Артан ДООЕЛ Тетово, за дозволата 

која му се доделува со оваа одлука, обврзан е да плаќа 

годишен надоместок на сметка на Агенцијата, за секоја 

тековна година почнувајќи од датумот на доделување 

на дозволата во рок од 30 (триесет) дена од денот на 

приемот на фактурата издадена од Агенцијата. Начи-

нот на пресметка, фактурирање и наплата на надомес-

токот за дозволата за телевизиско емитување по бара-

ње преку јавна електронска комуникациска мрежа што 

не користи ограничен ресурс на регионално ниво ги ут-

врдува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиум-

ски услуги согласно член 80 од напред цитираниот За-

кон и согласно Правилникот за процедурите на финан-

сиското и сметководственото работење на Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-

6222/1 од 12.12.2014 година. 

Согласно поднесеното Барање за доделување дозво-

ла без објавување на јавен конкурс, наш бр.08-681 од 

19.12.2014 година, дополнето на ден 22.12.2014 година, 

ТРД ТВ Арт Артан ДООЕЛ Тетово со оваа Одлука се 

обврза да започне со вршење на дејноста на 15.1.2015 

година, така што во случај на непочитување на рокот 

за започнување на дејноста, согласно член 82 став 1 

алинеја 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни меди-

умски услуги, се утврди дека Агенцијата ќе ја одземе 

доделената дозвола пред истекот на рокот за којшто е 

издадена и ќе го избрише радиодифузерот од региста-

рот на радиодифузери. 

Врз основа на сето погоре наведено, Советот на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-

ги на 25-та седница, одржана на 30.12.2014 година, до-

несе Одлука како во диспозитивот, која е конечна и по 

нејзиното донесување ќе се објави во „Службен весник 

на Република Македонија“ и на веб страницата на 

Агенцијата. 

 

 

Бр. 08-715/1 

Агенција за аудио и аудиовизулени 

медиумски услуги, 

31 декември 2014 година Претседател на Советот, 

Скопје Лазо Петрушевски, с.р. 

 

Упатство за правно средство: Против оваа одлу-

ка Барателот за доделување дозвола за телевизиско 

емитување преку јавна електронска комуникациска 

мрежа, на државно ниво, може да поднесе тужба за 

поведување на управен спор пред надлежен суд, во 

рок од 30 дена од денот на приемот на решението. 
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6746.  

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни ме-

диумски услуги врз основа на член 155, член 24, а во 

врска со член 154 став 2, член 18 став 1 алинеја 20 и 

член 20 став 1 алинеја 10 од Законот за аудио и аудиови-

зуелни медиумски услуги („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 

132/14), членовите 126 и 205 од Законот за општата уп-

равна постапка („Службен весник на Република македо-

нија“ бр.38/05, 110/08 и 51/11), член 15 став 1 алинеја 19 

и член 39 став 1 алинеja 10 од Деловникот за работа на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

бр.01-4351/1 од 29.8.2014 година, во врска со Јавниот 

повик за замена на постојните дозволи за вршење радио-

дифузна дејност со нови дозволи за телевизиско или ра-

дио емитување бр.08-5978/1 од 04.12.2014 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.180/14), 

а во согласност со Заклучокот бр.02-6597/10 од 

30.12.2014 година, на својата 25-та седница одржана на 

30.12.2014 година, ја донесе следната     

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖНОСТ НА ДОЗВОЛА ЗА 

ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ 

 

1. ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ ДОЗВОЛАТА за 

вршење радиодифузна дејност, бр.07-214 од 28.5.2013 

година, доделена на Трговско радиодифузно друштво 

ТВ АРТ Артан ДООЕЛ Тетово, согласно Законот за ра-

диодифузната дејност („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 

145/10, 97/11, 13/12 и 72/13). 

2. Дозволата од точка 1 од оваа Одлука престанува 

да важи на 5.1.2015 година, рокот заклучно со кој 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-

ги согласно член 154 став 2 од Законот за аудио и ауди-

овизуелни медиумски услуги имаше обврска да изврши 

замена на постојните дозволи со нови дозволи за теле-

визиско или радио емитување, а за која замена радио-

дифузерот од точка 1 на оваа Одлука не поднесе прија-

ва до Агенцијата. 

3. Оваа Одлука е конечна и ќе се објави во „Служ-

бен весник на Република Македонија“ и на веб страни-

цата на Агенцијата. 

Тужбата не го одлага извршувањето на оваа Од-

лука. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Согласно член 155 од Законот за аудио и аудиовизуел-

ни медиумски услуги („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), со денот 

на влегувањето во сила на овој Закон – 3.1.2014 година, 

престана да важи Законот за радиодифузната дејност 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.100/05, 

19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12 и 72/13). 

Во врска со напред наведеното, Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги согласно член 154 

став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, имаше обврска по службена должност да из-

врши замена на постојните дозволи за вршење радио-

дифузна дејност со нови дозволи за телевизиско или 

радио емитување во согласност со Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, во рок од 90 (деве-

десет) дена од денот на донесувањето на одлуката за 

избор на Директор на Агенцијата.  

Агенцијата објави Јавен повик за замена на постој-

ните дозволи за вршење радиодифузна дејност со нови 

дозволи за телевизиско или радио емитување бр.08-

5978/1 од 4.12.2014 година („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.180/14), согласно кој крајниот рок 

за доставување на пријавите до Агенцијата беше до 15 

декември 2014 година.  

Трговското радиодифузно друштво ТВ АРТ Артан 

ДООЕЛ Тетово, во утврдениот рок до Агенцијата за ау-

дио и аудиовизуелни медиумски услуги не достави 

пријава за замена на дозволата за вршење радиодифуз-

на дејност, бр.07-214 од 28.5.2013 година, со нова доз-

вола за телевизиско емитување согласно Законот за ау-

дио и аудиовизуелни медиумски услуги. Со оглед на 

тоа, а имајќи предвид дека неговата дозвола е доделена 

врз основа на Законот за радиодифузната дејност, кој 

Закон согласно член 155 од Законот за аудио и аудио-

визуелни медиумски услуги, престана да важи со денот 

на влегувањето во сила на Законот за аудио и аудиови-

зуелни медиумски услуги – 3.1.2014 година, се утврди 

дека престанува да важи дозволата за вршење радиоди-

фузна дејност, бр.07-214 од 28.5.2013 година, на ТРД 

ТВ АРТ Артан ДООЕЛ Тетово. Оваа дозвола престану-

ва да важи на 5.1.2015 година, рокот заклучно кој 

Агенцијата согласно член 154 став 2 од Законот за ау-

дио и аудиовизуелни медиумски услуги имаше обврска 

да изврши замена на постојните дозволи со нови дозво-

ли за телевизиско или радио емитување, а за која заме-

на ТРД ТВ АРТ Артан ДООЕЛ Тетово не поднесе при-

јава до Агенцијата. 

 Следствено на напред наведеното, Советот на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

врз основа на член 155, член 24, а во врска со член 154 

став 2, член 18 став 1 алинеја 20 и член 20 став 1 алинеја 

10 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-

ги („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), членовите 126 и 

205 од Законот за општата управна постапка („Службен 

весник на Република македонија“ бр.38/05, 110/08 и 

51/11), член 15 став 1 алинеја 19 и член 39 став 1 алинеја 

10 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и ау-

диовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.8.2014 

година, во врска со Јавниот повик за замена на постојните 

дозволи за вршење радиодифузна дејност со нови дозволи 

за телевизиско или радио емитување бр.08-5978/1 од 

4.12.2014 година („Службен весник на Република Маке-
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донија“ бр.180/14), а во согласност со Заклучокот бр.02-

6597/10 од 30.12.2014 година, на својата 25-та седница од-

ржана на 30.12.2014 година донесе одлука како во диспо-

зитивот, која е конечна и ќе се објави во „Службен весник 

на Република Македонија“ и на веб страницата на 

Агенцијата. Тужбата не го одлага извршувањето на оваа 

Одлука. 

 

 

Бр. 08-714/1 

Агенција за аудио и аудиовизулени 

медиумски услуги, 

31 декември 2014 година Претседател на Советот, 

Скопје Лазо Петрушевски, с.р. 

 

Упатство за правно средство: Против оваа одлука 

радиоидуфузерот може да поднесе тужба за поведува-

ње на управен спор пред надлежен суд, во рок од 30 де-

на од денот на приемот на одлуката. 

___________ 

6747. 

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 8, член 20 став 

1 алинеја 11 и член 55 од Законот за аудио и аудиови-

зуелни медиумски услуги („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 

132/14), а во врска со член 15 став 1 алинеја 7 и член 39 

став 1 алинеја 3 од Деловникот за работа на Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр. 01-

4351/1 од 29.8.2014 година, и во согласност со Заклучо-

кот на Советот на Агенцијата бр. 02-6597/7 од 

30.12.2014 година, Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, на 25-та седница од-

ржана на 30.12.2014 година, донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРИМЕНА НА ОДРЕДБИТЕ ЗА ПЛАСИРАЊЕ 

ПРОИЗВОДИ 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Предмет 

 

1. Со ова Упатство подетално се пропишува начи-

нот на примена на одредбите за пласирање производи. 

 

Цели 

 

2. Целта на ова Упатство е да им даде подетални 

насоки на давателите на аудиови-зуелни медиумски ус-

луги за примена на одредбите за пласирањето произ-

води, а особено: 

- да ги појасни поимите, јазикот и категориите што 

се користат во Законот;  

- да го појасни начинот на идентификација на пла-

сирањето производи во програмите; 

- да го направи транспарентен начинот на кој Агенција-

та ќе го оценува почитувањето на одредбите за пласирање-

то производи во различни видови програми; 

- да ги поттикне давателите на аудиови¬зуелни ме-

диумски услуги да ги применуваат одредбите за пласи-

рање производи на најдобар можен начин, штитејќи ги 

притоа интересите на публиката.     

 

Поимник 

 

Во смисла на ова Упатство, следниве поими значат: 

3. Аудиовизуелни комерцијални комуникации се 

звучни содржини или слики со или без звук што се 

направени:  

- за директна или индиректна промоција на произ-

водите, услугите или имиџот на физичките или правни-

те лица што вршат економска активност, или 

- за популаризација на некоја идеја или активност 

или за постигнување друг ефект. 

Тие ја придружуваат или се вклучени во програма-

та за паричен или за друг надоместок или за самопро-

мотивни цели на нарачателот. Форми на аудиовизуел-

ни комерцијални комуникации меѓу другото се: рекла-

мирање, телешопинг, спонзорство и пласирање произ-

води.  

4. Пласирање производ е секоја форма на аудиови-

зуелна комерцијална комуникација која се состои од 

вклучување или посочување производ, услуга или заш-

титен знак во некоја програма, така што тие се вграде-

ни во нејзиното дејствие, за паричен или друг вид на-

доместок. Како пласирање производи, кое подлежи на 

правилата утврдени со Законот и со ова Упатство, ќе се 

смета и секое устно споменување или визуелно прет-

ставување на марка (бренд) или име на конкретен про-

извод, услуга или компанија.     

5. Пласирање (вклучување) реквизити е користење 

производи и услуги (како продукциски реквизити или 

награди) во некоја програма, така што тие се вградени 

во нејзиното дејствие, без притоа да се плаќа паричен 

или друг вид надоместок. Бесплатното користење про-

дукциски реквизити има за цел да ја помогне или олес-

ни продукцијата на програмата.  

6. Прикриени аудиовизуелни комерцијални кому-

никации е претставување со зборови, звуци или слики 

на стоки, услуги, име, заштитен знак или активности на 

производител на стоки или давател на услуги во прог-

рами, кога таквото претставување, од страна на давате-

лот на аудиовизуелната медиумска услуга е наменето 

да служи како реклама и може да ја доведе јавноста во 

заблуда во врска со неговата природа. Таквото претста-

вување се смета дека е извршено со намера особено до-

колку е направено за паричен или сличен надоместок. 

7. Спонзорство е секој придонес од правно или фи-

зичко лице кое не е вклучено во обезбедувањето аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги или во продукција-

та на аудио и аудиовизуелни дела, заради финансирање 

на аудиовизуелни медиумски услуги или на програми, 

со цел да го промовира своето име, заштитен знак, 

имиџ, активности или производи. 
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Уредувачка одговорност и интегритет  

на програмите 

 

8. Пласирањето производи не смее да влијае врз 

уредувачката независност и врз интегритетот на 

програмите на давателите на аудиовизуелни меди-

умски услуги. Барањата на огласувачите чии произ-

води се пласираат во програмите не смеат да влија-

ат врз сценариото, содржината, структурата, про-

дукцијата или времето на емитување на конкретна-

та програма.      

9. За веродостојноста и точноста на тврдењата и по-

датоците изнесени при пласирањето производи е одго-

ворен нивниот нарачател, а за нивната усогласеност со 

закон одговорниот уредник во давателот на аудиовизу-

елна медиумска услуга.  

10. Давателите на аудиовизуелни медиумски услуги 

се одговорни за зачувување на интегритетот на програ-

мите што се составен дел на нивната услуга.  

11. Давателите на аудиовизуелни медиумски ус-

луги, при склучувањето договори за продукција на 

програма со независни продуценти, би требало да 

предвидат и одредби со кои ќе ја заштитат својата уре-

дувачка независност и ќе го зачуваат интегритетот на 

програмата.     

 

II. ПРАВИЛА ЗА ПЛАСИРАЊЕ ПРОИЗВОДИ 

 

Општи правила 

 

12. Пласирањето производи мора да биде веднаш 

препознатливо како такво.  

13. Не е дозволено прикриено пласирање произ-

води. 

14. Пласирањето производи не смее да користи пот-

свесни техники. 

15. Пласирањето производи не смее: 

- да го доведува во прашање почитувањето на чове-

ковото достоинство; 

- да вклучува или промовира каква било дискрими-

нација врз основа на пол, раса, етничка припадност, на-

ционалност, вера или уверување, инвалидитет, возраст 

или сексуална ориентација; 

- да поттикнува однесување кое е штетно за здрав-

јето или безбедноста; 

- да поттикнува однесување што значително ја заг-

розува животната средина.  

16. Забрането е пласирање производи со кое лажно 

се претставува природата, карактеристиките, квалите-

тот или географското потекло на производите, услуги-

те или комерцијалните дејности. 

17. Пласирањето производи треба да биде: 

- во согласност со важечките законски прописи што 

се однесуваат на лојалната конкуренција; 

- вистинито и чесно, да не ја заведува јавноста и да 

не е против интересите на потрошувачите.  

Производи и услуги чие пласирање не е дозволено 

 

18. Во програмите не е дозволено да се пласираат 

следниве производи: 

- цигари и производи од тутун, како и физички или 

правни лица чија главна дејност е производство или 

продавање цигари и други производи од тутун; 

- медицински производи и медицински третмани 

што се издаваат само со лекарски рецепт; 

- дрога, алкохол и алкохолни пијалоци, освен вино 

и пиво; 

- оружје, стрелачки и пиротехнички средства и фир-

ми кои нив ги продаваат. 

 

Правила за пласирање вино и пиво 

 

19. Пласирањето вино и пиво не смее: 

- конкретно да биде наменето за малолетници, а 

особено не смее да прикажува малолетници како кон-

сумираат вино или пиво; 

- да го поврзува нивното консумирање со подобре-

на физичка способност или со возење; 

- да создава впечаток дека нивното консумирање 

придонесува за општествен или за сексуален успех; 

- да тврди дека виното и пивото имаат терапевтски 

својства или дека се стимуланс, седатив или средство 

за решавање на личните конфликти; 

- да поттикнува нивно неумерено консумирање или 

да ја претставува апстиненцијата или умереноста во 

негативно светло и 

- да нагласува дека високиот процент алкохол е по-

зитивен квалитет на виното или пивото. 

 

Медицински производи и третмани  

без лекарски рецепт 

 

20. Пласирањето медицински производи и ме-

дицински третмани што се издаваат без лекарски ре-

цепт не смее да ја поттикнува нивната неразумна упот-

реба, односно треба да ги презентира објективно, без 

преувеличување на нивните својства, во согласност со 

упатствата за нивното користење. 

 

Забрана за директно поттикнување или прекумерно 

истакнување 

 

21. Програмите кои содржат пласирање производи 

не смеат, преку нагласено промовирање или препора-

чување, директно да ги поттикнуваат потрошувачите 

да ги купуваат или изнајмуваат производите или услу-

гите.  На производите или услугите кои се пласираат во 

програмите не смее да им се придава претерана важ-

ност, преку истакнување или упатување на нив.   

22. Иако некој производ, марка, име или зашти-

тен знак се прикажани во програмата, сепак нивното 

изложување или споменување не смее да се прави на 
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неприроден, прекумерен, или нападен начин со што 

видливо се промовира производот, услугата или 

марката.     

23. Водителите на програмите во кои се пласираат 

производи или услуги треба да избегнуваат да зборува-

ат со пофалби за квалитетот, цената или достапноста 

на производите или услугите, како и да даваат какви 

било позитивни оценки и препораки со кои се наведу-

ваат потрошувачите да ги купуваат или изнајмат пла-

сираните производи или услуги.   

24. Оценката за тоа дали во програмата има ди-

ректно поттикнување или прекумерно истакнување 

на некој производ или услуга, се утврдува во секој 

одделен случај, врз основа на кој било од следниве 

критериуми:    

- карактеристиките на пласирањето, на пример: 

просторот што е издвоен на екранот или во студиото; 

- траењето и зачестеноста на споменувањето или 

прикажувањето; 

- целисходноста и оправданоста на споменувањето 

или прикажувањето од аспект на уредувачкиот концепт 

на конкретната програма; 

- јазикот што се користи при споменувањето однос-

но визуелните средства при прикажувањето. 

 

Означување на пласирањето производи 

 

25. Со цел да се избегне забуна кај гледачите, прог-

рамите кои содржат пласирање производи треба да би-

дат јасно означени, на почетокот и на крајот на програ-

мата, како и при секое продолжување на програмата 

(доколку програмата се прекинува со паузи за реклами-

рање).  

26. ТВ програмите кои содржат пласирање произво-

ди се означуваат со истакнување лого и текст на ТВ ек-

ранот, на следниот начин:  

- логото треба да се истакне на кој било дел од ек-

ранот и да биде лесно забележливо за гледачите; 

- секое појавување на логото мора да е проследено 

со текст; 

- секое појавување на логото и на текстот на екра-

нот треба да трае најмалку 10 секунди. 

 

Изглед на логото и содржина на текстот што треба 

да се истакнат на ТВ екранот: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Доколку давателите на аудиовиозуелни медиум-

ски услуги сакаат да ја наведат целата листа на произ-

води, услуги или марки што се пласираат во програ-

мата, тоа можат да го направат само на крајот на прог-

рамата во одјавната шпица (и/или на посебен дел на 

нивната Веб страница што се однесува на конкретната 

емитувана програма). Кога таквата информација се 

емитува во програмата, тогаш тоа мора да се прави на 

неутрален и не-промотивен начин, без дополнително 

внесување други информации за пласираните произ-

води, услуги или марки. 

28. Доколку давателот на аудиовиозуелна меди-

умска услуга емитува странска програма со однап-

ред вградено лого за пласирање производи, може да 

го остави тоа лого на екранот. Меѓутоа, покрај тоа 

лого, мора да го емитува и текстот наведен во табе-

лата погоре. 

29. Доколку давателот на аудиовизуелна медиумска 

услуга емитува странска програма во која се пласирани 

производи, но тоа не е означено, заради заштита на 

своите корисници е должен да ги означи пласираните 

производи, без оглед што нема финансиски интерес од 

него.    

 

Програми во кои е забрането пласирање производи 

и пласирање реквизити 

 

30. Пласирањето производи е забрането во следни-

ве видови програми утврдени со  Упатството за начи-

нот на класификација на видовите аудиовизуелни и ау-

дио програми („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 171/14): 

- Следниве видови програми со информативна 

функција: вести или ТВ дневници, актуелно-инфор-

мативна програма, актуелно-информативна програ-

ма со документаристички пристап, актуелно-ин-

формативна говорна шоу програма, преноси или 

снимки од седници на органите на власта, преноси 

или снимки од општествено - политички настани, 

информативни магазини, информативно-забавна 

програма, инфо - сервис, информативна програма 

од областа на уметноста, културата и хуманистич-

ките науки, програми за деца со информативна 

функција и друга информативна програма.  

- Следниве видови програми со образовна фун-

кција: образовна програма; документарна програма; 

образовна програма од областа на уметноста, култура-

та и хуманистичките науки; документарна програма со 

религиозна тематика; програми за деца со образовна 

функција и друга образовна програма. 

- Следниве видови програми со забавна функција: 

забавно-информативна програма и програми за деца со 

забавна функција.  

31. Пласирањето реквизити е забрането во сите ви-

дови програми во кои е забрането пласирање произ-

води. 
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Пласирањето производи и спонзорството 

 

32. Пласирањето производи се разликува од спон-

зорството по тоа што спомнувањето на името на спон-

зорот или прикажувањето на неговиот заштитен знак 

секогаш е вградено во сценариото или во сценографи-

јата на програмата. За разлика од тоа, кај спонзор-

ството, идентификувањето на спонзорот мора јасно да 

биде издвоено од содржината на програмата.  

33. Програмите кои содржат пласирање производи 

и кои истовремено се спонзорирани подлежат и на пра-

вилата за пласирање производи и на правилата за спон-

зорство. 

 

Пласирањето производи и прикриеното  

рекламирање 

 

34. Пласирањето производи е практика која е дозво-

лена во одделни видови програми, за разлика од прик-

риеното рекламирање кое е целосно забрането.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. Програми во кои се пласираат производи, без при-
тоа јасно и соодветно да се означат како такви, ќе се сме-
таат како форма на прикриено рекламирање, односно ка-
ко прекршување на членот 53 став 2 од Законот.    

   
Наградите како реквизити 

 
36. Наградите што им се доделуваат на учесниците 

во програмите или на гледачите се сметаат за пласира-
ње реквизити. Како такви, тие треба да се идентифику-
ваат устно или визуелно според истите правила што ва-
жат за пласирањето производи.  

 
III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

  
37. Ова Упатство влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
 

Бр. 01-6700/1 
Агенција за аудио и аудиовизулени 

медиумски услуги, 
30 декември 2014 година Претседател на Советот, 

Скопје Лазо Петрушевски, с.р. 
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