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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2960.
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04,
67/07, 156/09, 47/11 и 192/15), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 19.10.2017 година, донесе
УРЕДБА
ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ВО 2018 ГОДИНА
Член 1
Со оваа уредба се пропишува методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации од областа на културата, по општините и Градот
Скопје во 2018 година.
Член 2
Согласно со Буџетот на Република Македонија за
2018 година финансирање на пренесените надлежности
од областа на културата ќе се врши во раздел 18010,
Потпрограма А2 - пренесување на надлежностите на
Единиците на локалната самоуправа, на ставка 443,
преку блок дотации.
Член 3
Средствата утврдени во членот 2 од оваа уредба,
наменски се распределуваат на општините и на Градот
Скопје, за пренесените надлежности од областа на културата.
Член 4
Распределбата на средствата за блок дотации во
2018 година ќе се врши според следните критериуми:
- број на вработени во локалните установи од областа на културата по општини
- трошоци за реализирање на дејностите од областа
на културата според вкупната површина на објектите
во кои се сместени локалните установи во општината
- реализирање на дејностите од областа на културата
Распределбата на средствата од блок дотацијата за
културата по општини се врши според формулатa:
БДК = ∑ БДо

каде

о = 1,2,..... ,x

БДо = Тбпо + ТДКо
Тбпо = ∑ Ибплуо)
ТДКо = (ТДк1 + ТДк2 + ТДк3) + ∑ ТДКлзо
ТДк1= СДк1/ВПОлуо
ТДк2=СД к2/ ВПОлуо
ТДк3=СД к3/ ВПОлуо
ТДКлзо = ИСДК / БО
БДК – вкупна блок дотација за култура
х – број на општини што се финансираат со блок
дотации
БДо – вкупна блок дотација за општина

Тбпо – трошоци за бруто плати за вработените во
општината
ТДКо – трошоци за дејноста култура за општината
Ибплуо – износ за бруто плати за вработените во
локалните установи од областа на културата во општината (Платите во установите од областа на културата се
определуваат согласно Колективниот договор за култура („Службен весник на Република Македонија“ бр.
41/05 и 35/06) и Спогодбата за утврдување на најниска
плата за најнизок степен на сложеност склучена помеѓу
Министерството за култура и Самостојниот синдикат
за образование, наука и култура на Република Македонија - СОНК, и според Колективните договори склучени на ниво на работодавец во установите од областа на
културата).
ТДк1 - трошоци за дејноста на локалните установи
од областа на библиотекарството
ТДк2 - трошоци за дејноста на локалните установи
од областа на музичката и сценско-уметничката дејност
ТДк3 - трошоци за дејноста на локалните установи
од областа на музејската дејност
ТДКлзо - трошоци за дејноста култура од јавен интерес од локално значење во општините во кои нема
национални и локални установи од областа на културата
СДк1-средства за дејноста на локалните установи
од областа на библиотекарството
СДк2- средства за дејноста на локалните установи
од областа на музичката и сценско уметничката дејност
СДк3- средства за дејноста на локалните установи
од областа музејската дејност
ВПОлуо-вкупна површина на објектите во кои се
сместени локалните установи од областа на културата
во општината
ИСДК – износ на средствата за дејноста култура во
општините во кои нема локални установи од областа
на културата
БО – број на општини во кои нема национални и
локални установи од областа на културата.
Член 5
Средствата за блок дотации за пренесените надлежности од областа на културата ќе се насочуваат по општини и Градот Скопје од Буџетот на Република Македонија преку Министерството за култура по динамика
договорена со Министерството за финансии.
Општините во кои нема локални установи од областа на културата, средствата определени за таа намена
да ги повлечат по претходно подготвена програма.
Член 6
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, a ќе се применува од 1 јануари 2018 година.
Бр. 44-6405/1
19 октомври 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2961.
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за
здравствената заштита („Службен весник на Република
Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14,
43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16
и 37/16), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 10.10.2017 година, донесе
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ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО 2017 ГОДИНА
1. Во Програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република
Македонија за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.192/16), делот IV. Цели на
Програмата се менува и гласи:
„IV.Цели на Програмата
Целите на Програмата се зацртани со секоја програмска активност.
1.1 Активно пронаоѓање на случаи на туберкулоза
кај ризични групи со селективна радиофотографија:
Со цел рано откривање на болните од туберкулоза и
други неспецифични белодробни заболувања се врши
селективно радиофотографско снимање на лица кај кои
постои поголема опасност од заболување од туберкулоза. Тоа се лица кои спаѓаат во т.н. ризични групи:
затвореници, болни во психијатриски болници, привремено раселени лица, бездомници, лица во домови за
стари, популација со поголема стапка на заболување од
туберкулоза во однос на националата (Роми), подрачја
со поголема стапка на заболување од туберкулоза, корисници на дроги и сл. Со радиофотографија во 2017
година ќе бидат опфатени 4000 лица.
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза
1.2 Дообработка на сомнителни ртг наоди: цел на
активноста е да прегледаните лица со радиофотографско снимање и сите сомнителни рентгенолошки наоди
дополнително се обработуваат. Во 2017 година се планира со дообработка да бидат опфатени 250 лица. По
извршената дообработка се изготвува Извештај .
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза
2. Трошоци за скрининг на сомнителни од туберкулоза (партиципација)
Како контакти се испитуваат:
- Сите лица кои биле во контакт со болен од микроскопски позитивна туберкулоза
- Сите членови на семејството на болен од микроскопски негативна туберкулоза
- Родителите и другите членови на семејството на
болно дете (до 14 годишна возраст)
Минимум испитувања за преглед на контакти:
- Возрасни: рентгенграфија на бел дрон и директна
микроскопија два искашлока
- Деца: испитувањето се состои од туберкулинско
тестирање по методата на Манту и квантиферон тест
по индикација поставена од лeкар, рентгенграфија и
директна микроскопија два искашлока.
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За испитаните контакти се пополнува формулар кој
се доставува во ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза заедно со фактура за партиципација
која не е наплатена од пациентот. Врз основа на фактурите доставени од установите кои ги прегледале контактите ќе биде извршена исплата од Институтот.
Извршители: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза, ЈЗУ Институт за белодробни болести кај децата Козле, другите стационари и диспанзерите за белодробни заболувања и туберкулоза.
3. Мониторинг - евалуација и стручно методолошка помош на здравствените установи кои спроведуваат превенција, дијагноза и лекување на болните од туберкулоза
Со цел да се подобри организацијата на работата,
обемот и квалитетот на стручната работа, спроведување на превентивни мерки, водење на медицинската документација за случаите со туберкулоза и сл.
Тимот за мониторинг и евалуација го сочинуваат
експерти од Институтот. Се мониторира и евалуира по
два пати годишно работата на 43 установи и тоа: четири болници, 16 диспанзери, три психијатриски болници, еден специјален завод, 12 казнено-поправни установи и седум микробиолошки лаборатории во Македонија.
За извршениот стручно методолошки надзор се изготвува Извештај со предлог мерки за надминување на
идентификуваните проблеми за секоја установа посебно.
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза
4. Редовна надворешна проверка на квалитетот
на лабораториите
Два пати годишно се контролира работата на седум
лаборатории за дијагноза на туберкулоза-директна
микроскопија преку испраќање на панел за тестирање
од националната референтна лабораторија до лаборантите. Одговорите од лаборантите кои работат директна
микроскопија се доставуваат до националната референтна лабораторија каде се анализираат резултатите, се
подготвува извештај и се даваат препораки за надминување на недостатоците.
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза
5. Испраќање на примероци до СНРЛ во Милано
Еднаш до два пати годишно се испраќаат примероци-позитивни култури од болни со резистентни форми на туберкулоза до СНРЛ во Милано за проверка на
квалитетот на работата на НРЛ и изработка на тест на
чувствителност кон антитуберкулотици од втора линија.
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза
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6. Проценка на достигањата од активностите за
контрола на туберкулозата во Република Македонија-состанок на Комисијата за туберкулоза
Националната комисија за туберкулоза еднаш годишно врши проценка на достигнувањата во контролата на туберкулоза во Републиката и дава препораки до
Министерството за здравство за надминување на проблемите.
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза

13. Тренинг на медицински кадри од казнено
поправни установи и психијатриски болници
Два пати годишно се организира едукација за туберкулоза за вработениот медициски персонал и воспитувачи од казнено поправните установи и психијатриските болници со цел подигање на нивото на знаење за
туберкулозата и примена на Протоколот за контрола на
туберкулозата во овие установи.
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза

7. Тренинг за специјалисти
Со цел освежување и надополнување на знаењата
како и практично да се примени наученото, еднаш годишно се организира предавање за најмногу 27 специјалисти кои работат со туберкулоза.
Извршител: Институт за белодробни заболувања и
туберкулоза

14. Акредитација на состаноци за специјалисти и
општи лекари
Состаноците за специјалисти и општи лекари подлежат на акредитација од страна на Македонското лекарско друштво и Лекарската комора на Македонија.
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза

8. Годишен состанок на претставници од институции кои спроведуваат контрола на туберкулоза
Со цел да се зајакне контролата на туберкулозата
во рамките на установите за контрола на туберкулозата
еднаш годишно се организира состанок на раководителите каде се разгледува состојбата со туберкулозата на
ниво на државата и се предлагаат мерки за нејзино надминување.
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза

15. Одржување и надградба на софтверот за
електронска обработка на податоците за болните од
туберкулоза во Република Македонија
ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза раководи со базата на податоци за случаите на туберкулоза во Република Македонија. Софтверот е лоциран во Институтот и има потреба од континуирано
одржување.
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза

9. ДДС и ХИВ тестирање
Сите лица со дијагностицирана туберкулоза пред
почеток на лекувањето задолжително се советуват и
тестираат за ХИВ. Во 2017 година се планира да бидат
тестирани 250 лица.
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза, диспанзерите и стационарите.

11. Тренинг на медицински сестри вклучени во
контрола на туберкулозата
Со цел освежување и надополнување на знаењата
како и практична примена на наученото, еднаш годишно се организира предавање за медицински сестри кои
се вклучени во контрола на туберкулозата.
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза

16. ДОТ активности
Овие активности имаат за цел непосредно да го
контролираат лекувањето на болните од туберкулоза
со цел да се спречи прекин и несоработка на болниот
во тек на лекувањето.
Под ДОТ активност се подразбира непосредна контрола на лекувањето, следење на болниот со туберкулоза, едукација за туберкулоза на болниот и членовите
на семејството во домот или установата за белодробни
заболувања и туберкулоза. По завршената посета односно советување се пополнува формулар на кој се
потпишуваат болниот, членовите на неговото семејство
и сите присутни. Формуларот се доставува до Центарот
за туберкулоза на ЈЗУ Институт за белодробни болести
и туберкулоза каде се внесува во електронската база на
податоци. Едновремено еден од членовите на семејството кој ја превзема обврската да го контролира болниот додека ги зема лековите и оди на закажаните контроли потпишува изјава за соработка со установата која ја спроведува ДОТ активноста. Планирани се 550 посети.
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза стационарите и диспанзерите.

12. Тренинг на лекари од примарна здравствена
заштита
Два пати годишно се одржуваат едукации за лекарите од примарната здравствена заштита со цел нивно
поактивни вклучување во контролата на туберкулозата.
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза

17. Набавка на медицински потрошен материјал
Solid media Loewenstein Jensen (тврди подлоги )
За бактериолошка потврда на туберкулозата потребна е набавка на цврсти подлоги Lowenstein Jenssen
5000 парчиња.
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза

10. Тренинг за ДДСТ
Лицата од диспанзерите и стационарите кои се
вклучени во ДДСТ еднаш годишно одржуваат состанок
со цел освежување на знаењата, размена на искуства и
практично спроведување на постапките за советување,
тестирање и евидентирање на болните од туберкулоза.
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза
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18. Набавка на потрошен материјал за Gene
Xpert MTB/Rif
Gene Xpert MTB /Rif е еден од молекуларните тестови за дијагноза на туберкулоза кој е во примена во
Институтот од 2014 година. За 2017 година има потреба од набавка на 250 теста. Тестот се работи само во
Националната референтна лабораторија во Институтот.
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза
19. Набавка на Квантиферон тест
За дијагноза на латентна туберкулозна инфекција
има потреба од набавка на 300 Квантиферон теста за
2017 година. Тестот се работи само во Националната
референтна лабораторија во Институтот.
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза
20. Набавка на антитуберкулотици од прва линија за лекување на новорегистрираните случаи на
туберкулоза
Има за цел да го спречи ширењето на туберкулозата преку лекување на новооткриените случаи на туберкулоза според стандардни режими на лекување
препорачани од Светската здравствена организација.
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза
21. Набавка на антитуберкулотици од втора линија за лекување на болни со резистентни форми на
туберкулоза
Има за цел да го спречи ширењето на резистентните форми на туберкулоза, чие лекување е долготрајно,
скапо и честопати неуспешно.
Иако бројот на мулти и полирезистентни форми на
туберкулоза во Република Македонија не е голем, сепак, неопходно е да се превземат сите превентивни
мерки за спречување на појава на овие форми на туберкулоза. Нелекувањето на овие болни претставува можност за ширење на инфекција со тешки форми на болеста чие лекување трае најмалку две години со неизвесен исход и последици од лекувањето. Годишно, во
Македонија се регистрираат 2-3 нови случаи на мулти
или полирезистентна туберкулоза.
Резистентните форми на туберкулоза (РР, мулти и
полирезистентните) се лекуваат исклучиво во Институтот. Набавка и чувањето на лекови за овие форми на
туберкулоза се врши од страна на Институтот врз основа на бројот на лица кои се лекуваат со нив.
Извршител:ЗЈУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза
22. Обезбедување на лична опрема за контрола
на инфекција-Набавка на респиратори
За лицата кои се во непосреден контакт со болни од
туберкулоза во стационарите за белодробни заболувања и туберкулоза во Република Македонија потребна е
набавка на маски за лична заштита-респиратори.
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Респираторите се наменети за Институтот и стационарите за белодробни заболувања и туберкулоза. Потребни се 3600 респиратори.
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза
23. Обезбедување на лична опрема за контрола
на инфекција-Набавка на маски и ракавици
За вработените во стационарите и диспанзерите
потребна е набавка на средства за лична заштита-хируршки маски и ракавици во вкупен износ од
200.000,00 денари. Маските се наменети за персоналот
и болните од туберкулоза додека ракавиците се потребни за персоналот.
Извршител:ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза
24. Набавка на услуги за ДДТ
За задолжителна дезинфекција, дезинсекција и дератизација на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања
и туберкулоза.
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза
25. Спроведување на ПАЛ во пракса-годишно
советување на општи лекари
Со цел подобрување на пристапот на лекарите од
примарната здравствена заштита кон болестите на респираторниот систем планирано е еднаш годишно советување со цел освежување на знаењата и стекнување на
нови вештини.
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза
26. Набавка на прехранбени и хигиенски пакети
за болните од туберкулоза
Со цел успешно лекување на болните од туберкулоза и обезбедување на нивна подобра соработка во тек
на лекувањето планирано е да 250 болни во континуираната фаза од лекување добијат по четири прехранбени и хигиенски пакети (1 месечно)
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза
27. Координација и мониторинг на дистрибуција
на пакети
Оваа активност подразбира идентификување на пациентите кои треба да примаат прехранбени пакети врз
основа на податоците од Централниот регистар за туберкулоза, координирање на активностите околу дистрибуција на прехранбените и хигиенските пакети до
16 диспанзери за белодробни заболувања и туберкулоза како и водење на евиденција за примените пакети
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза
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28. Подготовка на материјали и организирање
на активности од програмата
Подготовка на состаноци (контактирање на учесници, подготовка на материјали, умножување), собирање на документи за реализираните активности од Програмата и сл.
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза
29. Континуитет на ДОТ активности- одржување
на шест возила на ДОТ
Одржување на шест возила што се користат за ДОТ
активности, регистрација, регуларни проверки и набавка на резервни делови.
Извршител: Министерство за здравство
30. Програмско следење на програмата
Координација и следење на сите програмски активности вклучени во програмата. Следење на извршувањето на активностите што ги спроведуваат невладините организации, собирање извештаи и нивна верификација.
Извршител: Министерство за здравство
31. Финансиско следење на реализација на програмата
Координација на сите финансиски активности при
реализација на програмата, изработка на буџети и нивно извршување, координирање и одобрување на буџети
на невладините организации, следење на финансиските
импликации од извршување на активностите на НВО,
собирање финансиски извештаи и нивна верификација
Извршител: Министерство за здравство
32. Мониторинг и евалуација
Мониторирање на сите програмски активности во
програмата, изработка на годишен мониторинг план и
индикатори, мониторинг на програмските и финансиските активности на НВО вклучени во програмата.
Извршител: Министерство за здравство
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35. Континуитет на ДОТ активности – 1 ДОТ
сестра Гостивар
Остварување на редовни посети на сите пациенти
од регионот на Гостивар кои се на континуиран третман и на домашно лекување, доставување извештаи за
направените посети
Извршител: Здруженија
36. Континуитет на ДОТ активности – 1 ДОТ
сестра Куманово
Остварување на редовни посети на сите пациенти
од регионот на Куманово кои се на континуиран третман и на домашно лекување, доставување извештаи за
направените посети
Извршител: Здруженија
37. Континуитет на ДОТ активности-набавка на
гориво за ДОТ посети
Набавка на гориво за ДОТ посети, 6400 посети годишно вкупно за сите таргетирани подрачја
Извршител: Здруженија
38. Експанзија на ДОТ активности на територија на Република Македонија
Организирање тренинзи за градење на капацитетите
на ДОТ волонтерите, мобилизирање на поливалентните сестри во outreach активности, координирање и мониторирање на работата на поливалентните ДОТ сестри, градење на капацитети за лобирање и подигање на
свесноста за болеста.
39. Тренинг за јакнење на капацитетите на граѓанските здруженија во лобирање и застапување
Организирање на тренинг за граѓанскиот сектор еднаш годишно за 20-тина учесници за јакнење на капацитетите за лобирање и застапување.
Извршител: Здруженија

33. Континуитет на ДОТ активности – 2 ДОТ
сестри Скопје
Остварување на посети на сите пациенти од регионот на Скопје кои се на континуиран третман и на домашно лекување, доставување извештаи за направените посети
Извршител: Здруженија

40. Тренинг за јакнење на капацитетите на граѓанските здруженија во прибирање на финансиски
средства од разни извори
Организирање на тренинг за граѓанскиот сектор еднаш годишно за 20-тина учесници за јакнење на капацитетите на граѓанските здруженија во прибирање на
финансиски средства за контрола на туберкулоза и од
други донатори надвор од државниот буџет и зголемување на одржливоста на нивните активности.
Извршител: Здруженија

34. Континуитет на ДОТ активности – 1 ДОТ
сестра Тетово
Остварување на посети на сите пациенти од регионот на Тетово кои се на континуиран третман и на домашно лекување, доставување извештаи за направените посети
Извршител: Здруженија

41. Тренинг за јакнење на капацитетите на граѓанските здруженија - координација
Координирање и следење на извршувањето на активностите, како и проценка на ефектите од спроведените активности и давање препораки за промена и
усовршување на идните тренинзи.
Извршител: Здруженија
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42. ТБ/ХИВ Активности за соработка
Одржување на еден состанок квартално (25 учесници), за унапредување на соработката и координирање на активностите спроведувани се двете програми
Туберкулоза и ХИВ.
Извршител: Здруженија

49. ТБ превенција и скрининг помеѓу Ромска популација со посредство на ромски медијатори-Мониторинг посети
Спроведување на 12 мониторинг посети за следење
на квалитетот на извршување на активноста
Извршител: Здруженија

43. Активно пронаоѓање случаи кај ризични
групи-четири лица за дистрибуција на покани за
флуорографско снимање кај ризични групи
Ангажирање на четири лица за дистрибуција на покани меѓу ризичните групи со цел нивна мобилизација
за флуорографско снимање, патни трошоци по лице по
20 посети квартално.
Извршител: Здруженија

50. ТБ превенција и скрининг помеѓу Ромска популација со посредство на ромски медијатори- Административни и канцелариски трошоци
Административни и канцелариски трошоци за
спроведување на скрининг от.
Извршител: Здруженија

44. Активно пронаоѓање случаи кај ризични
групи- Мотивациони пакети за мобилизирање на
таргетираните ризични групи
Набавка на мотивациони пакетчиња за мобилизација на таргетираните ризични групи за вкупно 8.000 таргетирани лица
Извршител: Здруженија
45. Активно пронаоѓање случаи кај ризични
групи- Печатење информативен материјал (постери
и покани)
Печатење информативен материјал за подигање на
свесноста и мобилизирање на ризичните групи за флуорографско снимање, 200 постери и 8.000 покани.
Извршител: Здруженија
46. Имплементација на локални акциони планови за одржливост на програмата
Одржување работилници во соработка со локалната
самоуправа за подигање на свесноста за туберкулоза и
важноста од континуирано финансирање и спроведување на контролата на туберкулоза, развивање и спроведување на акциони планови за обезбедување одржливост на програмата за туберкулоза и поддршка од локалната самоуправа во спроведување на активности за
контрола на туберкулоза.
Извршител: Здруженија
47. ТБ превенција и скрининг помеѓу Ромска популација со посредство на ромски медијатори - Координација на активноста
Координација и следење на извршувањето на активноста, доставување извештаи за постигнатите таргети и презентација на резултатите од скринингот.
Извршител: Здруженија
48. ТБ превенција и скрининг помеѓу Ромска популација со посредство на ромски медијатори Спроведување на скрининг
Спроведување на 300 скрининзи квартално, набавување и делење на мотивациони пакети за целната група
Извршител: Здруженија

51. Едукација на ТБ пациенти и членови на семејства
Одржување на работилници наменети за пациенти
заболени од туберкулоза и членови на семејства со цел
проверка на знаењата и ставовите за туберкулоза, информирање за болеста и подигање на свесноста, комуникација со таргетираната група и обезбедување на мотивациони пакетчиња и информативен материјал.
Извршител: Здруженија
52. Едукативни активности и скрининг кај високоризични групи (IDUs, затвореници, сексуални работници, PLWHA, Рома, clients on MMT, бегалци и
азиланти)
Организирање едукативни настани и посети на припадниците на високоризични групи со цел скрининг за
туберкулоза и информирање за сите ризици од болеста
како и пристап до лекување.
Извршител: Здруженија
53. Едукативни активности кај високоризични
групи
Обука на тренери за понатамошно опфаќање и континуирана едукација меѓу ризичните групи, координативни состаноци со претставници од заедницата, анализа на резултатите и планирање на соодветни активности за понатамошно остварување на успешни резултати и намалување на стигмата за туберкулозата
Извршител: Здруженија.
54. Спроведување на повик за соработка со здруженија согласно подготвени критериуми
Спроведување на повик за соработка со здруженија
согласно изработени стандарди и формиран регистар
на здруженија како имплементатори на Програмата за
превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај
населението во Република Македонија за 2017 година.
Извршител: Министерство за здравство.“.
Во делот V.Финансирање, износот „25.000.000,00“
се заменува со износот „17.033.000,00“, а износот
„20.000.000,00“ се заменува со износот „12.033.000,00“.
Во делот VI. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА, Табела 1 се менува и
гласи:
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2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-5609/1
10 октомври 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
2962.
Врз основа на член 12, став 12 од Законот за Државниот инспекторат за земјоделство („Службен весник на
Република Македонија“ бр.20/09, 53/11, 164/13, 43/14
,33/15, 88/15, 149/15, 39/16 и 172/16), министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ
РАБОТИ НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Член 1
Во Правилникот за висината на надоместокот за извршените работи на Државниот инспекторат за земјоделство („Службен весник на Република Македонија“
бр.162/15, 227/15, 142/16 и 180/16) во членот 2 алинеја
2 износот „0,2“ се заменува со износот „0,06“.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето на „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по претходно добиена
согласност од Владата на Република Македонија.

бен 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, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14,
129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), член 28 и 29 од Законот за
данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ”
бр. 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006,
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 и 189/16), 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 и 39/16 ) 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 и 52/11), на седницата одржана на 30.10.2017
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:
ден/лит

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95

до

27,616

- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до

29,146
ден/лит

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

Бр.02-6059/6
18 октомври 2017 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Николовски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2963.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот
за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11,
79/13, 164/13 , 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16,
53/16 и 189/16), член 28 од Законот за акцизите („Служ-

до

27,556
ден/лит

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

до

27,052
ден/кг

г) Мазут
- М-1 НС

до

21,418

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:

Стр. 14 - Бр. 153

30 октомври 2017

A. Највисоките малопродажни цени ( 1 ГРУПА НА
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
64,00
65,50

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

до

ден/лит
52,00
ден/лит

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
г) Мазут
- М-1 НС

до
до

40,50
ден/кг
26,795

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:

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:

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98
б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
г) Мазут
- М-1 НС

до
до

ден/лит
0,080
0,080

до

ден/лит
0,030
ден/лит
0,040

до

ден/кг
0,050

до

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 Законот 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:
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
21,951
21,692

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

до

ден/лит
12,482

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

до

ден/лит
3,230

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
0,100
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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:

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 31.10.2017
година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.
Бр. 02-1785/1
30 октомври 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА
АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ПРАВА ЗАМП
2964.
Врз основа на членовите 137, 138, 139, 140 и 150
од Законот за авторското право и сродните права („Сл.
весник на РМ“ бр. 115/10, 140/10, 51/11, 147/13 и
154/15) вв членовите 5 и 15 од Законот за изменување
и дополнување на Законот за авторското право и сродните права („Сл. весник на РМ“ 27/16), како и членовите 13, 24, 40, 45 и 46 од Статутот на Здружението за
заштита на авторски музички права (во натамошниот
текст ЗАМП), Собранието на ЗАМП на седницата одржана на 8.6.2016 година, го донесе следниот
ПРАВИЛНИК
СО ТАРИФА ЗА КОРИСТЕЊЕ АВТОРСКИ
МУЗИЧКИ ДЕЛА
Член 1
Со овој Правилник се определуваат условите под
кои правно или физичко лице (во натамошниот текст:
корисник) може јавно да соопштува, односно објавува
музички дела, кои ЗАМП колективно ги управува на
територијата на Р. Македонија, во согласност со Законот за авторското право и сродните права (во понатамошниот текст ЗАПСП), Статутот на ЗАМП и Решението за давање дозвола за колективно управување на
Министерството за култура на Владата на Република
Македонија.

Член 2
Репертоарот на ЗАМП го сочинуваат објавени музичко несценски дела како што се:
а) ораториуми, кантати, дела на симфониската, камерната, солистичката, хорската, забавната, детската,
народната, џез музиката и сл.;
б) извадоци од музички сценски дела (опери, балети, оперети и сл.) без оглед на нивното траење под
услов тие извадоци да не претставуваат драмска целина;
в) музика од музичко-кореографски дела
(концертни и радио изведувања) без оглед на траењето;
г) музички дела користени во драмски дела, било да
се користени како музичка придружба или како музичка илустрација или да се вклопени во самиот драмски
текст;
д) музика користена во ТВ серии, ТВ филмови и кинематографски филмови што се емитуваат преку телевизија;
ѓ) несценски музички дела кои драмско-сценски
или кореографски се прикажуваат на сцена или телевизија;
е) музика за музичко-литературни емисии или приредби (музички приказни, рецитали, хумористични и
слични емисии, приредби и слично);
ж) музички дела употребени за шпици, звучни записи, интермеца со звучна илустрација;
з) обработка на народно творештво.
Член 3
ЗАМП под исти услови колективно ги управува на
територијата на Р.Македонија правата на домашните
автори и носители на авторски права како и на странските автори и носители на авторски права, според
ЗАПСП и Статутот на ЗАМП, а врз основа на меѓународните конвенции и други договори склучени меѓу
Р.Македонија и други земји, како и врз основа на реципрочни договори склучени меѓу ЗАМП и соодветни
странски здруженија.
Член 4
Корисникот е должен да обезбеди дозвола од
ЗАМП за секое јавно користење, односно објавување
на авторски музички дела од репертоарот на ЗАМП.
Дозволата од претходниот став, може да се издаде
за еднократно или повеќекратно (за договорен временски период) користење на авторски музички дела.
Член 5
Корисникот е должен најдоцна 15 дена пред денот
на користењето на авторски музички дела, да ја извести организацијата и да побара дозвола за користење, а
во рок не подолг од 15 дена од денот на користењето,
да и достави на организацијата целосни податоци за
користените дела, за местото и времето на користењето
и да изврши исплата на надоместоците.
Корисникот е одговорен за потполноста и вистинитоста на податоците внесени во прегледот на изведените, односно објавени дела.
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Заради електронско евидентирање, обработка на
податоци, следење и контрола над емитуваните авторски дела, РТВ организациите се должни да овозможат
ЗАМП задолжително да обезбеди и инсталира систем
за електронско евидентирање на емитуваните авторски
дела, односно да достават преглед на емитуваните авторски дела на друг начин предвиден со закон.
Радио-телевизиските организации се должни да и
овозможат на ЗАМП инсталирање на системот за електронско евидентирање и да обезбедат сопствен компатибилен систем со кој се овозможува приклучување на
системот.
Член 6
Висината на надоместоците за користење на авторски музички дела се определуваат со:
1) Општ договор меѓу ЗАМП и здруженијата на одделни категории корисници, односно нивните комори
што преставуваат мнозинство корисници (општ договор);
2) Поединечен договор меѓу ЗАМП и поединечен
корисник (поединечен договор) и
3) Доколку надоместоците за јавно соопштување не
се определени со договор (општ и поединечен) тие се
плаќаат согласно Правилникот со Тарифа за користење авторски музички дела на ЗАМП.
Договорите задолжително содржат податоци за висината, условите за користење на авторското дело, рокот и начинот на плаќање, околностите поради кои висината на определениот надоместок се зголемува или
намалува, доколку таквото зголемување или намалување се предвидува.
За ист вид и обем на користење на авторските дела,
во општ договор, не може да се утврдуваат повисоки
износи на надоместоци за користење од оние што се
утврдени во тарифата, а со поединечен договор, не може да се утврдуваат повисоки износи на надоместоци
за користење од оние што се утврдени во општиот договор, односно тарифата.
Член 7
Користење авторско дело без плаќање надоместок
по исклучок е дозволено во следните случаи:
- користење авторско дело заради илустрирање во
образовни или научни истражувања до степен оправдан со некомерцијалната цел што треба да се постигне,
под услови да се наведе името на авторот и изворот,
освен доколку тоа е невозможно;
- користење авторско дело за потребите на лица со
посебни потреби на начин кој е непосредно поврзан со
посебната потреба, до степен што таа го бара и без комерцијална цел;
- користење делови на авторски дела (цитати), во
научни истражувања за настава, критика, полемика или
преглед, во обем и до степен потребен за конкретната
намена и под услов да се наведе името на авторот и изворот, освен доколку тоа не е возможно;
- користење дела за целите на јавната безбедност
или во судска, парламентарна или административна
постапка;
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- користење авторско дело за време на верски обреди или други службени одбележувања, организирани од органите на државната власт и единиците на локалната самоуправа, во рамките на официјалниот протоколарен дел, одржани во седиштето или службените
простории на организаторот;
- преработка на дело во пародија, карикатура или
пастиж, под услов преработката да не создава забуна
во однос на оригиналот на делото и авторството и ако
преработката е во рамките на дозволеното користење
на делото;
- умножување авторско дело на носач на тон и
слика, јавно соопштување на делото од тој носач, како
и јавно соопштување на делото што се емитува, во
продавници, на саеми и други места каде што се демонстрира работата на апарати за снимање, умножување и пренесување на тон и слика, во мера што е неопходна за демонстрирање на работата на апаратите. Записите/снимките создадени по оваа основа веднаш се
бришат;
- јавно соопштување и ставање на располагање на
јавноста на авторско дело заради истражување или
лично усовршување на определени места во јавни, научни, културни, образовни и други установи од сличен
карактер, доколку делото не може да се купи, или за
неговото користење не е потребна дозвола и е дел од
колекциите/фондот на установите.
Член 8
При користење дела на хуманитарни манифестации
или други активности, Управниот одбор може да одлучи, во целост или делумно, дел од авторскиот надоместок да се вложи во хуманитарната цел, под следните услови:
- Доколку организаторот (корисникот) е регистриран како непрофитна организација, за обавување на хуманитарна дејност;
- Доколку организаторот (корисникот) достави барање (известие) за користење на музички дела на хуманитарната манифестација најмалку 15 дена пред користењето;
- Доколку сите изведувачи настапуваат на приредбата бесплатно;
- Доколку организаторот (корисникот) јавно го наведе ЗАМП како лице кое придонесува за одржување
на хуманитарната манифестација;
- Доколку организаторот (корисникот) во рок од 15
дена по одржувањето на хуманитарната манифестација
ја достави сета финансиска документација од која може да се забележат сите приходи и расходи од манифестацијата.
Член 9
(1) Надоместоците за користење на авторското
дело, се определуваат според следниве основи:
1) кога користењето на авторското дело, е нужно за
вршење на дејноста на корисникот, односно приходот
во дејноста зависи од нивно користење (јавно изведување на авторски дела, без разлика на намената и прос-
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торот во кој се изведуваат како концертна, интерпретаторска, танцова дејност и други видови на користење,
како ставање на располагање на јавноста на барање и
слично), надоместокот за користење се определува, по
правило, во процент од приходот којшто корисникот го
остварува со користењето на авторското дело;
2) кога со користењето од точката 1 на овој став надоместокот не е можно да се определи во процент од
приходот, тогаш тој се определува во паричен износ
што соодветствува на придонесот од користењето на
авторските дела;
3) кога користењето на авторското дело, односно
предметот на сродните права се врши од страна на радио-телевизиската организација во која е инсталиран
системот за електронска евиденција, надоместокот за
користење се определува во номинален износ кој се
пресметува во зависност од траењето на емитувањето,
односно користењето евидентирано во системот за
електронска евиденција.
4) кога користењето на авторското дело, односно
предметот на сродните права се врши од страна на радио-телевизиската организација во која не е инсталиран системот за електронска евиденција, надоместокот
за користење се определува во процент од приходот кој
ги опфаќа средствата од радиодифузната такса и/или
претплатата, рекламите, спонзорствата, дотациите и
приходите од промет на програми. Како приход не се
сметаат средствата од данок на додадена вредност,
средствата од кредити и камати на кредити.
5) Организацијата за колективно управување и радио-телевизиската организација во случајот од точката
3) на овој став на барање на радио-телевизискта организација со договор можат да утврдат надоместот за
користење на авторското дело односно предметот на
сродно право да се определи во процент од приход согласно точка 4) од овој став.
6) кога користењето на авторското дело односно
предметот на сродните права се врши од страна на непрофитна радио-телевизиска организација, надоместот
за користење не се плаќа;
7) кога користењето на авторското дело, се врши од
страна на кабелските оператори надоместокот за користење по правило се определува по бројот на претплатници на операторот до кои е овозможена услугата
за реемитување на радио и телевизиските програми;
8) кога со јавното користење на авторското дело, не
се остварува приход (приредби, манифестации и
слично), надоместокот се определува во процент од
трошоците потребни за користење на авторското дело,
како што се надоместоците на авторите, трошоците за
користење на просторот при користење на авторското
дело и други соодветни трошоци;
9) при определувањето на надоместоците од точките 1, 2, 3 и 6 на овој став се определува и најнискиот
номинален (апсолутен) износ на надоместокот и
10) кога користењето на авторското дело, не е нужно за вршење на дејноста на корисникот, меѓутоа придонесува кон зголемување на пријатноста на крајните
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корисници на нивните услуги (сместувачки капацитети, хотели, изложбени простори, угостителски објекти, превозни средства и други слични дејности), надоместокот се определува во паушални износи и тоа за
постојаните и за повремените користења на авторското
дело.
(2) Корисник, во смисла на ставот (1) на овој член, е
физичко или правно лице кое користи авторско дело за
вршење на дејност или занимање. Доколку повеќе корисници заеднички користат авторско дело, обврските
кон организацијата ги исполнуваат солидарно, доколку
со претходен меѓусебен договор поинаку не се договориле.
(3) Како краен корисник на услугите на корисниците од ставот (1) на овој член, во смисла на овој закон, е
физичко или правно лице кое како потрошувач за
непосредна сопствена потрошувачка за цели што не се
наменети за вршење на негово занимање или за други
деловни дејности, користи услуги во кои се содржани
авторски дела.
(4) ЗАМП нема право да бара наплата на надоместоци од лица кои се крајни корисници од став (3) на
овој член. Договорите од став (1) точките 1 и 2 на овој
член склучени спротивно на овој член се ништовни.
11) По исклучок од точката 10 на овој став не се
плаќа надомест за користење на авторското дело во:
- простории во кои занаетчиска дејност врши физичко лице-занаетчија регистриран во Регистарот на занаетчии,
- музеи, галерии, и други простории во кои се врши
организирање и јавно изложување на оригинали или
примероци на дела од ликовната и применетата уметност, оригинали на книжевни или музички дела и други уметнички предмети,
- одмаралишта и планинарски домови,
- трговски и други производствени погони и
- превозни средства во јавен линиски превоз на патници и авто-такси превоз на патници.
Член 10
При определувањето на висината на надоместоците се земаат предвид:
1) правата, видовите и обемот на нивното користење;
2) бројноста на потенцијалните корисници;
3) категоријата и големината на просторот;
4) времетраењето и бројот на користењата;
5) разликата на цените во работењето на корисникот поради користењето на делата;
6) структурата и природата на програмата (форматот на радиодифузниот сервис), согласно со издадената
дозвола за вршење радиодифузна дејност (кај радиодифузното емитување);
7) религиозните, културните, општествените и социјалните интереси на корисниците и
8) интересите на младите и лицата со посебни потреби.
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Член 11
Билетите кои се даваат на спонзорите или донаторите од страна на организаторите на концертна, интерпретаторска, танцова и слична приредба се пресметуваат во приходот од соодветната приредба.
ЗАМП признава до 10 % гратис од вкупниот број на
билети.

ТАРИФА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА АВТОРСКИ
МУЗИЧКИ ДЕЛА
А. НАДОМЕСТ ЗА ЈАВНО СООПШТУВАЊЕ НА
МУЗИЧКИ ДЕЛА НА ПРИРЕДБИ
I МУЗИЧКИ ПРИРЕДБИ
Тарифен број 1

Член 12
Надоместот во паушален износ се изразува во бодови, а вредноста на бодот (1 бод) се изразува во денари.
Вредноста на бодот во тарифниот дел од Правилникот изнесува 4,00 денари.
Вредноста на бодот се усогласува, годишно со порастот на цените на мало, според објавените статистички податоци.
Ако порастот на цените на мало е поголем од 10%
во однос на почетокот на годината, вредноста на бодот
може да се усогласи и во текот на годината.
Член 13
Корисникот е должен да води уредна евиденција за
остварените приходи, односно надоместоци на изведувачите, кои служат како основа за пресметка на надоместокот за изведување, односно објавување.
ЗАМП има право на увид и контрола во податоците
од кои зависи висината на авторскиот надоместок, а
корисникот е должен тоа да му го овозможи.
Член 14
Кога од финансиска или друга документација од
корисникот не е можно да се има увид во приходот, кој
е основа за пресметка на авторскиот надоместок,
ЗАМП ќе го пресмета по највисоката тарифна ставка,
која е со важност за соодветното користење на авторските дела.
Член 15
Собранието на ЗАМП дава автентично толкување
на Правилникот со тарифа за користење на авторски
музички дела.
Член 16
По влегување во сила на овој Правилникот со тарифа за користење на авторски музички дела престанува
да важи Правилникот за јавно соопштување и соопштување на музички дела во јавноста („Сл. весник на
РМ“ бр. 154/11).
Член 17
Правилникот со тарифа за користење на авторски
музички дела по неговото донесување согласно ЗАПСП и Статутот на ЗАМП, се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
Правилникот влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето.
Бр. 285-1-03
9 јуни 2016 година
Скопје

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

Надомест за јавно соопштување на музички дела
според овој тарифен број се наплатува и на приредби,
како што се: музички фестивал, музичка свеченост,
музичко натпреварување и сл., со тоа што стапката се
определува според видот на музиката.
Ако на иста приредба се изведуваат повеќе видови
музика (сериозна, забавна, народна, џез) се применува
просечна стапка од овој тарифен број.
II ЗАБАВНИ ПРИРЕДБИ
Тарифен број 2
За јавно соопштување на музички дела:
а) на забава, игранка, другарска вечер, прослава,
банкет, матурска, бруцошка, дипломска, клупска вечер
и сл. со наплата на влезница или друг облик на наплата надоместот изнесува 8% од приходот.
На забава, игранка, другарска вечер, прослава, банкет, матурска, бруцошка, дипломска, клупска вечер и
сл.во случај кога приредбата е без наведената наплата
надоместот изнесува 8% од трошоците потребни за користењето, како што се надоместоците на авторите,
трошоците за користење на просторот и други соодветни трошоци.
б) на сезонски забавни приредби како што се бал,
маскенбал, карневал, пречек на Нова година, 8 март и
слични со наплата на влезници или друг облик на наплата, надоместот изнесува 9,60% од приходот.
На сезонски забавни приредби како што се бал,
маскенбал, карневал, пречек на Нова година, 8 март и
слични во случај кога приредбата е без наведената
наплата надоместот изнесува 9,60% од трошоците потребни за користењето, како што се надоместоците на
авторите, трошоците за користење на просторот и други соодветни трошоци.
в) на приредби (свадби, крштевки, сунети и слични
приредби) со наплата на влезници или друг вид на наплата надоместот да изнесува 4% од приходот.
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На приредби (свадби, крштевки, сунети и слични
приредби) во случај кога приредбата е без наведената
наплата надоместот изнесува 4 % од трошоците потребни за користењето, како што се надоместоците на
авторите, трошоците за користење на просторот и други соодветни трошоци.

2. За користење на жива музика основицата од став
1 се зголемува за 50%.
3. Во случаи кога се наплатуваат влезници или задолжителна консумација, основицата од став 1 и 2 се
зголемува за дополнителни 50%.
V. ХОТЕЛИ

III ДРУГИ ПРИРЕДБИ
Тарифен број 3
За јавно соопштување музички дела:
а) на танцов натпревар, ревија на мраз, кабаре, балет, академија или слична приредба со наплата на влезници, надоместот изнесува 6% од приходот, а најмалку 500 бода колку што изнесува надоместот и во случај кога приредбата е без наведената наплата;
б) на модна ревија, избор на убавица, демонстрација на производи или слични приредби со наплата на
влезници, надоместот изнесува 4% од приходот, а најмалку 500 бода колку што изнесува надоместот и во
случај кога приредбата е без наведената наплата;
в) на циркуска, артистичка или слична приредба со
наплата на влезници, надоместот изнесува 3% од приходот, а најмалку 500 бода колку што изнесува надоместот и во случај кога приредбата е без наведената
наплата.
г) на спортски приредби надоместот изнесува:
- до 1500
седишта 100 бода
- до 1501 - 3000
седишта 150 бода
- од 3001 - 10.000
седишта 200 бода
- од 10.001 - 30.000
седишта 300 бода
- над 30.001
седишта 400 бода
Б. НАДОМЕСТ ЗА ПОВРЕМЕНО ИЛИ ПОСТОЈАНО
ЈАВНО СООПШТУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕЛА
IV. УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ
Тарифен број 4
1.За јавно соопштување на музички дела по пат на
механичка музика во угостителските објекти, диско
клубови и ноќни барови, месечниот надомест се утврдува врз основа на бројноста на потенцијалните корисници, категоријата и големината на просторот, правата, видовите и обемот на нивното користење односно
траење на јавното соопштување и изнесува како што е
предвидено во следната табела:

Тарифен бр. 5
1. За користење на музички дела во пансиони, хотелски соби, апартмани, хотелски населби, апартмански населби и сл. сместувачки капацитети, по пат на
радио апарати, интерна телевизија од затворен тип или
било која друга телевизиска или кабелска мрежа месечниот надомест изнесува 5 бода по реализирано ноќевање.
2. За користење на музички дела во заеднички простории на хотели (фоаје, ресторан сали и сл.) месечниот
надомест се утврдува според категоријата на хотелот и
тоа:
а) за хотели од В категорија, апартмани, пансиони и
мотели од трета категорија надоместот изнесува 200
бода
б) за хотели од IV и III категорија, мотели, апартмани и пансиони од втора категорија надоместот изнесува 400 бода
в) за хотели од II категорија, мотели, апартмани и
пансиони од прва категорија надоместот изнесува 800
бода
г) за хотели од I категорија надоместот изнесува
1.200 бода
д) за хотели де лукс категорија надоместот изнесува
2.000 бода
3. Корисникот е должен да доставува до 15-ти во
месецот за претходниот месец, извештај за бројот на
реализирани ноќевања согласно точка 1 од овој тарифен број. Во случај кога корисникот нема да достави
извештај во предвидениот рок кој треба да е идентичен
со доставениот извештај до надлежен орган (Министерство за внатрешни работи на РМ и Локалната самоуправа) месечниот авторски надоместок ќе се пресметува во зависност од капацитетот на објектот и тоа:
а) до 25 гости
500 бода
б) од 26 до 50 гости
1.000 бода
в) од 51 до 75 гости
1.700 бода
г) од 76 до 100 гости
2.500 бода
д) од 101 до 500 гости
3.600 бода
ѓ) повеќе од 500 гости
6.000 бода
VI. ПРОДАЖНИ ЦЕНТРИ И ДРУГИ ДЕЛОВНИ
ПРОСТОРИ
Тарифен бр. 6
1. За користење на музички дела по пат на механичка музика во продажни (шопинг) центри,стоковни
куќи, бензиски пумпи, супермаркети, продавници, бутици, деловни простории и сл. месечниот надомест се
утврдува во зависност од големината на просторот и
изнесува:
а)
б)
в)
г)

од 01 до 30 м2
од 31 до 100 м2
од 101 до 200 м2
над 200 м2

основицата изнесува
основицата изнесува
основицата изнесува
основицата изнесува

1 бод по 1 м2;
0,8 бода по 1 м2 и
0,7 бода по 1 м2 и
0,6 бода по 1 м2

2. Кога музичките дела се соопштуваат и на отворен јавен простор надоместот од претходниот став се
зголемува за 100 бода.
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VII. ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАНИ

XII. ТЕЛЕКОМ УСЛУГИ

Тарифен број 7

Тарифен број 12

1. За користење на музички дела по пат на механичка музика во берберски или фризерски салони, слаткарници, бурекџилници, сендвичари или други занаетчиски дуќани (со исклучок на простории во кои занаетчиска дејност врши физичко лице-занаетчија регистриран
во Регистарот на занаетчии), месечниот надомест се утврдува во зависност од големината на просторот и изнесува:

За соопштување на музички дела по пат на телефон
надомест се плаќа месечно во износ од 10% од приходот остварен остварен по тој основ, според бројот на
регистрирани импулси.
Доколку корисникот не достави податоци за остварениот приход, надоместот ќе се пресмета во двоен износ од последниот месец за кој постојат податоци.
Доколку се работи за нов корисник кој нема да достави податоци за остварениот приход, надомест ќе му
се пресмета во двоен износ, врз основа на просекот на
податоци добиени од други корисници.

а)
б)
в)
г)

од 01 до 30 м2
од 31 до 100 м2
од 101 до 200 м2
над 200 м2

основицата изнесува
основицата изнесува
основицата изнесува
основицата изнесува

1 бод по 1 м2;
0,8 бода по 1 м2 и
0,7 бода по 1 м2 и
0,6 бода по 1 м2

2. Кога музичките дела се соопштуваат и на отворен јавен простор, надоместот од претходниот став се
зголемува за 100 бода
VIII. САЕМИ
Тарифен број 8

XIII. САЛОНИ ЗА ЗАБАВА
Тарифен број 13
За користење на музички дела по пат на механичка
музика во салони за забава и игри на среќа (обложувалници, билијард, автомати, флипери и сл.), доколку не
се даваат угостителски услуги, месечниот надомест
изнесува 50 бода.

За користење на музички дела по пат на механичка
музика, надомест се плаќа во висина од 300 бода
дневно.

XIV. ЗАБАВНИ ПАРКОВИ

IX. СЛУЖБЕНИ ПРОСТОРИИ СО МАСОВЕН
ПРИСТАП НА СТРАНКИ
(БАНКИ, АГЕНЦИИ )

За користење на музички дела по пат на механичка
музика во забавни паркови, месечниот надомест изнесува 100 бода.

Тарифен број 9
За користење на музички дела по пат на механичка
музика во банки, агенции и сл.простории со масовен
пристап на странки месечниот надомест изнесува 100
бода.

Тарифен број 14

XV. СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ
Тарифен број 15
За користење на музички дела по пат на механичка
музика на спортски простори, лизгалишта, базени и
сл., месечниот надомест изнесува по следнава табела:

X. ЧЕКАЛНИЦИ И СТАНИЦИ
Тарифен број 10
За користење на музички дела по пат на механичка
музика месечниот надомест изнесува:
- на автобуски станици
240 бода,
- на железнички станици
320 бода,
- на бродски пристаништа
320 бода,
- на аеродроми
400 бода.
XI. КИНО САЛИ

XVI. ШКОЛИ ЗА ИГРАЊЕ

Тарифен број 11

Тарифен број 16

За користење на музички дела по пат на механичка
музика, пред почетокот на претставата, во паузата или
по претставата во кино салата, се плаќа месечен надоместок по следната табела:

Надомест се плаќа месечно и изнесува без оглед на
видот на музиката 240 бода.
XVII. АЕРОБИК, ФИТНЕС И САЛОНИ ЗА УБАВИНА
Тарифен број 17
За користење на музички дела по пат на механичка
музика во центри за аеробик, фитнес и салони за убавина (козметика и масажа) месечниот надомест изнесува:
а) до 50 м2 основицата изнесува 1 бод по 1 м2 и
б) од 50 м2 до 200 м2 основицата изнесува 1,5 бода
по 1 м2
в) за секој квадратен метар над 200 м2 основицата
изнесува 2 бода по 1 м2
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XVIII. МУЗИЧКИ АВТОМАТИ

XXI. ТРГОВСКИ РАДИО ДИФУЗНИ ДРУШТВА

Тарифен број 18

Емитување и пренос на радио програмски сервис

За јавно соопштување на музички дела од музички
автомати без екран, надомест се плаќа месечно и изнесува 300 бода.
За јавно соопштување на музички дела од музички
автомти со екран, надомест се плаќа месечно и изнесува 450 бода.
XIX. СВИРАЧИ ПОЕДИНЦИ
Тарифен број 19
Надомест плаќаат свирачи поединци (улични свирачи и др.) кои се регистрирани согласно закон за јавно
соопштување на музички дела месечно во износ од 50
бода.
В. РАДИОДИФУЗНО ЕМИТУВАЊЕ
XX. ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
Тарифен бр 20
1) За емитување на несценски музички дела, кога
користењето на авторското дело се врши од страна на
ЈП Македонска радиотелевизија доколку е инсталиран
системот за електронска евиденција, надоместокот за
користење се определува во номинален износ кој се
пресметува во зависност од траењето на емитувањето,
односно користењето евидентирано во системот за
електронска евиденција.
Месечниот надомест изнесува:
- номинален износ од 28,02 денари за секоја минута
од ефективното траење на делото емитувано на програмите на Македонското радио и
- номинален износ од 145,25 денари за секоја минута од ефективното траење на делото емитувано на
програмите на Македонската телевизија.
2) кога користењето на авторското дело, се врши
од страна на страна на ЈП Македонска радиотелевизија
доколку не е инсталиран системот за електронска евиденција, надоместокот за користење се определува во
процент од приходот кој ги опфаќа средствата од радиодифузната такса и/или претплатата, рекламите, спонзорствата, дотациите и приходите од промет на програми. Како приход не се сметаат средствата од данок
на додадена вредност, средствата од кредити и камати
на кредити.
Месечниот надомест изнесува:
- 3 % од приходите остварени врз основа на радиодифузната такса и
- 3% од приходите остварени врз основа на рекламите, спонзорствата, дотациите и приходите од промет
на програми.
3) Организацијата за колективно управување и ЈП
Македонска радиотелевизија во случајот од точката 1)
на овој став на барање од ЈП Македонска радиотелевизија со договор можат да утврдат надоместот за користење на авторското дело односно предметот на сродно
право да се определи во процент од приход согласно
точка 2) од овој став.

Тарифен број 21
1) За емитување на несценски музички дела по пат
на радио, кога користењето на авторското дело, се
врши од страна на радио организација во која е инсталиран системот за електронска евиденција, надоместокот за користење се определува во номинален износ кој
се пресметува во зависност од траењето на емитувањето, односно користењето евидентирано во системот
за електронска евиденција.
2) кога користењето на авторското дело, се врши од
страна на радио организација во која не е инсталиран
системот за електронска евиденција, надоместокот за
користење се определува во процент од приходот кој
ги опфаќа средствата од радиодифузната такса и/или
претплатата, рекламите, спонзорствата, дотациите и
приходите од промет на програми. Како приход не се
сметаат средствата од данок на додадена вредност,
средствата од кредити и камати на кредити.
3) Организацијата за колективно управување и радио организацијата во случајот од точката 1) на овој
став на барање на радио организацијата со договор можат да утврдат надоместот за користење на авторското
дело односно предметот на сродно право да се определи во процент од приход согласно точка 2) од овој став.
4) При утврдување на надоместокот се зема во
предвид и структурата и природата на програмата
(форматот на радиодифузниот сервис), согласно со издадената дозвола за вршење радиодифузна дејност и
тоа:
а) говорни и говорно-музички радија од општ формати во зависност од медиумската функција која ја остваруваат можат да бидат:
- претежно образовен општ формат,
- претежно информативен општ формат и
- претежно забавен општ формат.
б) говорни и говорно-музички радија од специјализиран формат;
в) музичко-говорни и музички радија од општ формат и
г) музичко-говорни и музички радија од специјализран формат.
5) Подрачјето односно сервисната зона на која се
врши дејноста.
Доколку со договор не е поинаку утврдено, авторскиот надомест се плаќа месечно согласно приложената табела.
Радио програмски сервиси на локално ниво
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Радио програмски сервиси на регионално ниво

4) При утврдување на висината на надоместокот се
зема во предвид и структурата и природата на програмата (форматот на радиодифузниот сервис), согласно
со издадената дозвола за вршење радиодифузна дејност
и тоа:
а) Телевизискиот програмски сервис од општ формати во зависност од медиумската функција која ја остваруваат можат да бидат:
- претежно образовен општ формат;
- претежно информативен општ формат и
- претежно забавен општ формат.
б) Телевизискиот програмски сервис од специјализиран формат
5) Подрачјето односно сервисната зона на која се
врши дејноста.
Доколку со договор не е поинаку утврдено, авторскиот надомест се плаќа месечно согласно приложената табела.
Телевизиски програмски сервиси на локално ниво

Радио програмски сервиси на државно ниво

Телевизиски програмски сервиси на регионално
ниво

XXII.ТРГОВСКИ РАДИО ДИФУЗНИ ДРУШТВА
Емитување и пренос на телевизиски програмски
сервис
Тарифен бр.22
1. За емитување на несценски музички дела по пат
на телевизија, кога користењето на авторското дело, се
врши од страна на телевизиска организација во која е
инсталиран системот за електронска евиденција, надоместокот за користење се определува во номинален износ кој се пресметува во зависност од траењето на емитувањето, односно користењето евидентирано во системот за електронска евиденција.
2) кога користењето на авторското дело, се врши од
страна на телевизиска организација во која не е инсталиран системот за електронска евиденција, надоместокот за користење се определува во процент од приходот кој ги опфаќа средствата од радиодифузната такса
и/или претплатата, рекламите, спонзорствата, дотациите и приходите од промет на програми. Како приход не
се сметаат средствата од данок на додадена вредност,
средствата од кредити и камати на кредити.
3) Организацијата за колективно управување и телевизиската организацијата во случајот од точката 1)
на овој став на барање на телевизиската организација
со договор можат да утврдат надоместот за користење
на авторското дело односно предметот на сродно право
да се определи во процент од приход согласно точка 2)
од овој став.

Телевизиски програмски сервиси на државно ниво

XXIII.ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА
САТЕЛИТСКО ЕМИТУВАЊЕ
Тарифен број 23
1. За сателитско емитување на несценски музички
дела по пат на телевизија, кога користењето на авторското дело, се врши од страна на телевизиска организа-
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ција во која е инсталиран системот за електронска евиденција, надоместокот за користење се определува во
номинален износ кој се пресметува во зависност од
траењето на емитувањето, односно користењето евидентирано во системот за електронска евиденција.
2) кога користењето на авторското дело, се врши од
страна на телевизиска организација во која не е инсталиран системот за електронска евиденција, надоместокот за користење се определува во процент од приходот кој ги опфаќа средствата од радиодифузната такса
и/или претплатата, рекламите, спонзорствата, дотациите и приходите од промет на програми. Како приход не
се сметаат средствата од данок на додадена вредност,
средствата од кредити и камати на кредити.
3) Организацијата за колективно управување и телевизиската организацијата во случајот од точката 1)
на овој став на барање на телевизиската организацијата
со договор можат да утврдат надоместот за користење
на авторското дело односно предметот на сродно право
да се определи во процент од приход согласно точка 2)
од овој став.
4) При утврдување на висината на надоместокот се
зема во предвид и структурата и природата на програмата (форматот на радиодифузниот сервис), согласно
со издадената дозвола за вршење радиодифузна дејност
и тоа:
а) Телевизискиот програмски сервис од општ формати во зависност од медиумската функција која ја остваруваат можат да бидат:
- претежно образовен општ формат;
- претежно информативен општ формат и
- претежно забавен општ формат.
б) Телевизискиот програмски сервис од специјализиран формат
5) Подрачјето односно сервисната зона на која се
врши дејноста.
Доколку со договор не е поинаку утврдено, авторскиот надомест се плаќа месечно според приложената
табела.

XXV. КАБЕЛСКО РЕЕМИТУВАЊЕ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИСКИ ПРОГРАМИ ВО КАБЕЛСКА МРЕЖА
Тарифен број 25
Доколку со договор не е поинаку утврдено, авторскиот надомест за емитување на авторски музички дела
за дистрибуција на радио и телевизиски програми во
кабелска мрежа, кабелските оператори плаќаат надомест во висина од:
- 3,5 бода, по претплатник, месечно.
Операторот на кабелска мрежа е должен да достави
извештај за бројот на претплатници, до 15-ти во месецот за претходниот месец.
XXVI. ДАВАЊЕ ПОД НАЕМ
Тарифен број 26
Авторскиот надомест за давање на фонограми и видеограми под наем изнесува 4% од висината на наемнината, врз основа на приложен извештај од корисникот најдоцна до 15-ти во месецот за претходниот месец.
XXVII. ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ
Тарифен број 27
1. Стриминг на музички содржини без можности
за даунлоудирање:
Авторскиот надоместок за користење на интернет
услуги изнесува 10% од приходот на интернет страницата со музички содржини, но не помалку од минималниот износ, утврден во следната табела според категории:

Телевизиски програмски сервиси на државно ниво

XXIV. ЕМИТУВАЊЕ ПРЕКУ САТЕЛИТ ПО ПАТ НА
СРЕДСТВА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА СИГНАЛ
(DIRECT TO HOME технологија)
Тарифен број 24
Доколку со договор не е поинаку утврдено, авторскиот надомест за емитување на авторски музички дела
преку сателит по пат на средства за декодирање на
сигнал (DIRECT TO HOME технологија) плаќаат надомест во висина од:
- 3,5 бода, по претплатник, месечно.
Операторот е должен да достави извештај за бројот
претплатници, најдоцна до 15-ти во месецот за претходниот месец.

Минималниот надомест за наведените категории се
пресметува независно една од друга, а потоа се собираат.
Приходот се дефинира како приход од претплата,
реклами, спонзорства, дотации, провизии, цесии, компензации и слични страници со музички содржини.
2. Даунлоудирање на музички дела
Авторскиот надомест изнесува 8 % од малопродажната цена на содржината.
Минималниот надомест изнесува 1 бод по дистрибуиран дел.
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