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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
929.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15,192/15,
61/16, 172/16 и 64/18), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 26 март 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот
во фунција за запишување на недвижности сопственост
на Република Северна Македонија, објект – зграда која
се наоѓа на улица „Никола Карев“ број 6 во Охрид,
КП.бр.11877/1 во КО Охрид 2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-1098/1
26 март 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

930.
Врз основа на член 7 став (5) од Законот за автокампови („Службен весник на Република Македонија“
бр. 13/13, 152/15 и 31/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 26 март
2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА
АВТОКАМП “АС“, КО МИСЛЕШЕВО ОПШТИНА
СТРУГА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за основање на
автокамп на дел од КП бр.2141, КО Мислешево, викано место Езерски Лозја, на површина од 81504 м2, запишан во Имотен лист бр.100169, сопственост на
Инекс Дрим АД Струга .
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-1124/1
26 март 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

931.
Врз основа на член 42 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/28), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата одржана на 26 март 2019 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ
КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ,
ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ
НА ОТПАД
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на КПУ Затвор
– Тетово да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и
уништување на отпад, на движни ствари – опрема кои
немаат вредност односно се дотраени, неупотребливи
и технолошко застарени и не можат да се продадат
или разменат како такви, согласно Одлуката за расходување на основни средства број 01-263/7-2 од
5.2.2019 година, донесена од директорот на КПУ Затвор – Тетово.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-1784/1
26 март 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

932.
Врз основа на член 21 став (3) од Законот за идентификација и регистрација на животните („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 27/14,
149/15 и 53/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 март 2019 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА
НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
СИСТЕМОТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА НА ЖИВОТНИТЕ И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ ОФИЦИЈАЛНИ
КОНТРОЛИ
Член 1
Во Одлуката за висината на надоместоците за спроведување на системот за идентификација и регистрација на животните и висината на надоместокот за дополнителни официјални контроли („Службен весник на
Република Македонија” бр. 32/13 и 39/18), Прилoгот 1
се заменуваа со нов Прилог 1, кој е составен дел на
оваа одлука.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-1810/1
19 март 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
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933.
Врз основа на член 9 од Законот за основање на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството
(„Службен весник на Република Македонија” бр.3/98, 43/14, 64/18 и 27/19), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 26 март 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНА ПРЕСМЕТКА ЗА 2018 ГОДИНА НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
1. Со оваа одлука се потврдува Годишната пресметка за 2018 година на Агенцијата за поттикнување на
развојот на земјоделството, бр.02-100/2 од 20.2.2019 година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата за
поттикнување на развојот на земјоделството, на седница, одржана на 20.2.2019 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во

„Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“.
Бр. 45-1817/1

Претседател на Владата

26 март 2019 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.
_____________________

934.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 26 март 2019 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА
УСТАНОВА КИНОТЕКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот - Печатење на публикации со прилог ЦД за документарни филмови – Македонски искушенија и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Националната установа Кинотека на Република Северна Македонија Скопје.
Член 3
Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Кинотека на Република Северна Македонија - Скопје со кој се уредуваат
правата и обврските за движните ствари од член 1 од
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 45-1920/1
26 март 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

935.
По извршеното проверување со изворниот текст,
утврдено е дека во текстот на Одлуката за утврдување
на дополнителна помош како мерка за исплата за продадено винско грозје, објавена во „Службен весник на
Република Македонија“ бр. 32/19, направена е техничка грешка, поради што се дава
ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНА ПОМОШ КАКО МЕРКА ЗА ИСПЛАТА ЗА
ПРОДАДЕНО ВИНСКО ГРОЗЈЕ
Во текстот на Одлуката, во членот 3, во табелата, во
колоната „Сорта на винско грозје“ наместо зборот „Кавадарка“ треба да стои зборот „Кадарка“.
Бр. 45-1189/2
29 март 2019 година
Скопје

Од Владата на Република
Северна Македонија

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
936.
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, врз основа на
член 24, став 1, точка 1, алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
96/2018), член 28 од Законот за акцизите („Службен
весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002,
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009,
34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14,
188/14, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16, 171/17 и 120/18),
член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99,
11/00, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 45/2006,
101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009,
95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14,
130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16 и 198/18),
Законот за животната средина („Службен весник на
РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209,
48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15,
129/15, 192/15, 39/16 и 99/18) и Уредбата за начинот на
утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на
нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр.
138/09, 52/11 и 51/14), на седницата одржана на
1.04.2019 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА
Член 1
Претпријатијата кои произведуваат деривати од
нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
31,489
33,119

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
32,176

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
31,589

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
26,994

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица,
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

до
до

ден/лит
68,50
70,50

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
61,00

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
49,50

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
33,375

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени
деривати можат да ги формираат цените за одделни
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА
ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:
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конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон
при увоз и/или производство на нафтени деривати и
тоа:

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.
Цените од сите четири ценовни групи формирани
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.
Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од
0,50 ден/литар.
Во малопродажните цени формирани согласно овој
член содржан е данокот на додадена вредност согласно
Законот.
Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање
на активностите во областа на животната средина кои
согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

до
до

ден/лит
0,080
0,080

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
0,030

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
0,040

до

ден/кг
0,050

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

г) Мазут
- М-1 НС

Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
0,890
0,890

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
0,300

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
0,300

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
0,740

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
21,892
21,957

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
15,489

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
6,320

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
0,100

Член 6
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој
поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:
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Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 02.04.2019
година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Северна Македонија” и на веб-страницата на
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија.
Бр. 02-623/1
1 април 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА
АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ПРАВА ЗАМП
937.
На Втората седница одржана на ден 28.03.2019 година Собранието на Здружението за заштита на авторски музички права-ЗАМП, врз основа на член 13 став 1
алинеја 4 од Статутот на ЗАМП, донесе

300) ТЕЛЕВИЗИЈА
- Приходите од Јавното претпријатие македонска
телевизија,
- Дел од приходите од јавното пренесување т.е. јавното соопштување преку звучник, екран или друго техничко средство согласно чл. 32,33 ст. 3 и 37 ст. 2 од
Правилнокот за распределба на авторските надоместоци („Сл.весник на РМ“ бр. 141/14 и 36/16).
- Дел од приходите од телевизиските кабелски
мрежи.
400) ПРИРЕДБИ
- Приходите од забави, игранки,, другарски вечери,
матурски, дипломски, модни ревии, артистички и
спортски натпревари и сл.
500) УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ СО ЖИВА МУЗИКА
- Приходите остварени врз оваа основа.
600) КОНЦЕРТИ НА ПОПУЛАРНА МУЗИКА
- Приходи од концертите на популарна музика.

ОДЛУКА
Да се усвои Општата пресметка за распределба на
прибраните авторски надоместоци по основ на право
на јавно соопштување на музички несценски дела за
2018 година и истата да се објави во „Службен весник
на РМ“ согласно член 144 став 8 од Законот за авторското право и сродните права на Р. Македонија.
Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето.
Бр. 0201-125/1
Собрание на ЗАМП
29 март 2019 година
Претседател,
Скопје
проф. Живоин Глишиќ, с.р.
__________
938.
ОПШТА ПРЕСМЕТКА
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ПРИБРАНИТЕ АВТОРСКИ
НАДОМЕСТОЦИ ПО ОСНОВ НА ПРАВО НА ЈАВНО СООПШТУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ НЕСЦЕНСКИ
ДЕЛА ЗА 2018 ГОДИНА
I) Репартициони класи за јавно соопштување на музички несценски дела се:
100) РАДИО
- Приходите од Јавното претпријатие македонско
радио,
- Дел од приходите од јавното пренесување т.е. јавното соопштување преку звучник, екран или друго техничко средство согласно чл. 32,33 ст. 3 и 37 ст. 2 од
Правилнокот за распределба на авторските надоместоци („Сл.весник на РМ“ бр. 141/14 и 36/16).
- Приходи од радијските кабелски мрежи.
200) КОНЦЕРТИ НА СЕРИОЗНА МУЗИКА
- Приходите од концерти на сериозна музика,

700) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА
НА ЛОКАЛНО НИВО
- Приходите од радио и телевизиски програмиски
сервиси врз ова основа,
- Дел од приходите од јавното пренесување т.е. јавното соопштување преку звучник, екран или друго техничко средство согласно чл. 32,33 ст. 3 и 37 ст. 2 од
Правилнокот за распределба на авторските надоместоци („Сл.весник на РМ“ бр. 141/14 и 36/16).
- Приходите од телевизиските и радијските кабелски мрежи.
800) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА
НА РЕГИОНАЛНО НИВО
- Приходите од радио и телевизиски програмиски
сервиси врз ова основа,
- Дел од приходите од јавното пренесување т.е. јавното соопштување преку звучник, екран или друго техничко средство согласно чл. 32,33 ст. 3 и 37 ст. 2 од
Правилнокот за распределба на авторските надоместоци („Сл.весник на РМ“ бр. 141/14 и 36/16).
- Приходите од телевизиските и радијските кабелски мрежи.
900) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА
НА ДРЖАВНО НИВО-РАДИЈА
- Приходите од радио програмиски сервиси врз ова
основа,
- Дел од приходите од јавното пренесување т.е. јавното соопштување преку звучник, екран или друго техничко средство согласно чл. 32,33 ст. 3 и 37 ст. 2 од
Правилнокот за распределба на авторските надоместоци („Сл.весник на РМ“ бр. 141/14 и 36/16).
- Приходите од телевизиските и радијските кабелски мрежи.
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910) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА
НА ДРЖАВНО НИВО-ТЕЛЕВИЗИИ
- Приходите од телевизиски програмиски сервиси
врз ова основа,
- Дел од приходите од јавното пренесување т.е. јавното соопштување преку звучник, екран или друго техничко средство согласно чл. 32, 33 ст. 3 и 37 ст. 2 од
Правилнокот за распределба на авторските надоместоци („Сл.весник на РМ“ бр. 141/14 и 36/16).
- Приходите од телевизиските и радијските кабелски мрежи.
II) Фондовите на сите репартициони класи се товарат со трошоците на заштитата, распределбата и останатите трошоци на заштитата во единствен процент.
Овие трошоци во календарската 2018 год. изнесуваа
15% согласно член 144 став 1 точка 4 од ЗАПСП („Сл.
весник на РМ“ бр. 115/10; 140/10;51/11; 147/13; 154/15
и 27/16) и член 50 став 1 од Статутот на ЗАМП.
III) Врз основа на чл. 37 став 1 од Правилникот за
распределба на авторските надоместоци (Сл. Весник на
РМ бр. 141/14 и 36/16) фондовите на репартиционите
класи се зголемени со средствата на организацијата остварени од камати на вложени средства во банка и други приходи, во износ од 30% се распределуваат меѓу
авторите, сразмерно на исплатата на надоместокот кои
тие го оствариле согласно со податоците за користени
дела од членот 135 став (1) од ЗАПСП а во износ од
70% се распределуваат меѓу авторите, во согласност со
податоците за користени дела од системот за електронска евиденција, односно во согласност со податоците
од член 135 ставови (6) и (7) од ЗАПСП.
Согласно на погоре искажаното износот од
1.607.916,00 ден. остварен од камати на вложени средства во банка и други приходи се распределува во следните репартициони класи и тоа:
100) РАДИО
200) КОНЦЕРТИ НА СЕРИОЗНА
МУЗИКА
300) ТЕЛЕВИЗИЈА
400) ПРИРЕДБИ
500) УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ
СО ЖИВА МУЗИКА
600) КОНЦЕРТИ НА ПОПУЛАРНА МУЗИКА
700) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА ЛОКАЛНО
НИВО
800) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА РЕГИОНАЛНО НИВО
900) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА ДРЖАВНО
НИВО-РАДИЈА
910) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА ДРЖАВНО
НИВО-ТЕЛЕВИЗИИ
ВКУПНО КАМАТА:

448.217,79 ден.
8.818,19 ден.
147.471,92 ден.
303.088,26 ден.
12.632,04 ден.
157.836,50 ден.
65.992,93 ден.

IV) Врз основа на чл. 37 став 2 од Правилникот за
распределба на авторските надоместоци („Сл.весник на
РМ“ бр. 141/14 и 36/16) фондовите на репартиционите
класи се зголемени со средствата кои организацијата ги
прибира од корисниците, а се пресметуваат во паушални износи и средствата кои организацијата ги прибира
од кабелско реемитување авторски дела, се распределуваат меѓу авторите сразмерно на исплатата на надоместокот кој тие го оствариле во согласност со податоците за користени дела од системот за електронска евиденција односно во согласност со податоците од член
135 ставови (6) и (7) од ЗАПСП.
Согласно на погоре искажаното износот кој ЗАМП
го има прибрано од корисниците, а е пресметан во паушални износи изнесува 23.629.846,00 ден. а износот кој
ЗАМП го има прибрано од корисниците од кабелско
реемитување по основ на музички дела изнесува
29.249.620,00 ден.
V) За делата за кои авторските надоместоци кои по
истекот на три години не се распределени, се распределуваат во вонредни приходи и се вклучени во системот
на распределба во фондовите на репартиционите класи
700, 800 и 900 и се зголемени за 5.608.858,00 ден.
VI) Авторските надоместици за заштитени дела во
репартиционите класи РАДИО, КОНЦЕРТИ НА СЕРИОЗНА МУЗИКА, ТЕЛЕВИЗИЈА, КОМЕРЦИЈАЛНИ
РАДИО И ТЕЛЕВИЗИСКИ СТАНИЦИ НА ЛОКАЛНО, РЕГИОНАЛНО И ДРЖАВНО НИВО пресметани се по основ на вредност од еден поен.
Вредноста на еден поен утврдена е така што нето
паричниот фонд на секоја од наведените репартициони
класи е добиен по претходно наведена постапка, поделен со вкупниот фонд на поени на секоја репартициона
класа, кои се добиени со обработка на податоците за
емитувани и изведени музички несценски дела од соодветени програми.
VII) Авторските надоместоци за заштитените дела
во репартиционите класи ПРИРЕДБИ, УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ СО ЖИВА МУЗИКА И КОНЦЕРТИ
НА ПОПУЛАРНА МУЗИКА, пресметани се така што
наплатениот авторски надомест за секој програм во поединечната репартициона класа распределен е на автори чии дела се јавуваат во тој програм сразмерно траењето на нивното изведување.

98.041,22 ден.

I. УТВРДЕНИ НЕТО ПАРИЧНИ ФОНДОВИ ЗА
РАСПРЕДЕЛБА ПО РЕПАРТИЦИОНИ КЛАСИ

37.681,13 ден.

Врз основа на Одлуката на Собранието на ЗАМП
бр. 0201-125/1 од 29.03.2019 год. за приходите и расходите на авторските надоместоци собрани во 2018
год. по основ на мали права, како и Одлуката на Управниот одбор на ЗАМП бр. 0202-120/1 од 29.03.2019 год.
утврдено е:

328.136,02 ден.
1.607.916,00 ден.
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800) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА
НА РЕГИОНАЛНО НИВО
Со поделбата на нето паричниот фонд од оваа репартициона класа во износ од
7.152.018,00 ден. во 2018 год. и
11.627.476,00 ден. во 2017 год. со вкупен фонд на
поени по овој основ, утврдена е
за 2018 год. вредност на 1 (еден) поен
3.71 ден.
за 2017 год. вредност на 1 (еден) поен 4.40 ден.

II. ПРЕСМЕТКА НА АВТОРСКИТЕ НАДОМЕСТОЦИ ЗА РЕПАРТИЦИОНИТЕ КЛАСИ РАДИО 100),
КОНЦЕРТИ (С) 200), ТЕЛЕВИЗИЈА 300), ТРГОВСКИ
РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА ЛОКАЛНО НИВА
700), ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА
РЕГИОНАЛНО НИВО 800), ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА ДРЖАВНО НИВО-РАДИЈА
900) И ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА
ДРЖАВНО НИВО-ТЕЛЕВИЗИИ 910).
Врз основа на утврдените нето парични фондови и
поени на фондовите, пресметана е вредноста на еден
поен во наведените репартициони класи:
100) РАДИО
Со поделбата на нето паричниот фонд од оваа репартициона класа во износ од
17.551.973,00 ден. во 2018 год. и
8.342.398,00 ден. во 2017 год. со вкупен фонд на поени по овој основ, утврдена е
за 2018 год. вредност на 1 (еден) поен 41.61 ден.
за 2017 год. вредност на 1 (еден) поен 13.62 ден.
200) КОНЦЕРТИ НА СЕРИОЗНА МУЗИКА
Со поделбата на нето паричниот фонд од оваа репартициона класа во износ од
85.722,00 ден. во 2018 год. и
59.324,00 ден. во 2017 год. со вкупен фонд на поени
по овој основ, утврдена е
за 2018 год. вредност на 1 (еден) поен
0.89 ден.
за 2017 год. вредност на 1 (еден) поен 0.93 ден.

900) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА
НА ДРЖАВНО НИВО-РАДИЈА
Со поделбата на нето паричниот фонд од оваа репартициона класа во износ од
2.755.857,00 ден. во 2018 год. и
6.353.602,00 ден. во 2017 год. со вкупен фонд на
поени по овој основ, утврдена е
за 2018 год. вредност на 1 (еден) поен
5.93 ден.
за 2017 год. вредност на 1 (еден) поен 10.21 ден.
910) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА
НА ДРЖАВНО НИВО-ТЕЛЕВИЗИИ
Со поделбата на нето паричниот фонд од оваа репартициона класа во износ од
14.461.969,00 ден. во 2018 год. и
13.568.753,00 ден. во 2017 год. со вкупен фонд на
поени по овој основ, утврдена е
за 2018 год. вредност на 1 (еден) поен
57.07 ден.
за 2017 год. вредност на 1 (еден) поен
51.49 ден.
III. ПРЕСМЕТКА НА АВТОРСКИТЕ НАДОМЕСТОЦИ ЗА РЕПАРТИЦИОНИТЕ КЛАСИ
400) ПРИРЕДБИ
500) УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ СО ЖИВА МУЗИКА
600) КОНЦЕРТИ НА ПОПУЛАРНА МУЗИКА
Врз основа на утврдениот нето фонд, како и одлуката за оваа општа пресметка пресметани се авторските
надоместоци на горе наведените класи како и вредноста на факторите и тоа:

300) ТЕЛЕВИЗИЈА
Со поделбата на нето паричниот фонд од оваа репартициона класа во износ од
6.498.083,00 ден. во 2018 год. и
2.755.431,00 ден. во 2017 год. со вкупен фонд на поени по овој основ, утврдена е
за 2018 год. вредност на 1 (еден) поен 21.35 ден.
за 2017 год. вредност на 1 (еден) поен 17.41 ден.
700) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА
НА ЛОКАЛНО НИВО
Со поделбата на нето паричниот фонд од оваа репартициона класа во износ од
4.829.485,00 ден. во 2018 год. и
8.529.610,00 ден. во 2017 год. со вкупен фонд на поени по овој основ, утврдена е
за 2018 год. вредност на 1 (еден) поен
1.80 ден.
за 2017 год. вредност на 1 (еден) поен 3.24 ден.

Према наведените пресметки да се изврши поединечна пресметка и исплата на авторските надоместоци
на домашните и странските автори и носители на авторски права за 2018 год.
Бр. 02-130/1
29 март 2019 година
Скопје

Собрание на ЗАМП
Претседател,
проф. Живоин Глишиќ, с.р.
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