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ВОВЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО 
ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

Со Законот за авторското право и сродните права (“Службен весник на Република 
Македонија“  бр. 115/2010,  51/2011, 147/2013 и 154/2015) се уредуваат правото на 
авторите над своите авторски дела - авторското право, правата на уметниците - 
изведувачи, на произведувачите на фонограми, на произведувачите на видеограми 
(филмски продуценти), на радио-телевизиските организации, на издавачите и на 
изготвувачите на бази на податоци над своите предмети на сродни прва, 
остварувањето и заштитата на авторското право и сродните права и важењето на 
законот. 

Законот за авторското право и сродните права донесен во  2010 година е усогласен 
со сите меѓународни документи и стандарди предметни за оваа област.

Со Законот се дава придонес во изградбата на систем на заштита на авторското 
право и сродните права, усогласен со правните системи во земјите членки на 
Европската унија.

Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 22 јули 2015 
година,  го донесе новиот Закон за општата управна постапка („Службен весник на 
Република Македонија“ бр 124/2015), што влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се 
применува една година од денот на влегување во сила.

Со влегувањето во сила на овој Закон, произлегува обврската Министерството за 
култура  во целост да ги усогласи одредбите од Законот за авторското право и 
сродните права, со кои се уредува спроведувањето на управна постапка во оваа 
област, со  одредбите на новиот Закон за општата управна постапка. 

Оттука, предложените измени и дополнувања на Законот за авторското право и 
сродните права се во фунција на усогласување на одредбите од овој Закон со 
одредбите од Законот за општата управна постапка.

Останатите измени на Законот се во делот на одредбите од Законот со кои се 
регулира колективното управување со авторското право и сродните права.

Со измените на Законот од 2013 година се воведе електронскиот систем за 
евидентирање на изведените и емитуваните авторски дела дела односно предмети 
на сродни права кој организациите за колективно управување беа должни да го 
обезбедат и инсталираат кај радио-телевизиските организации.

Со оглед на тоа што во практика системот за електронска евиденција покажа 
одредени недостатоци во функционирањето, а имајќи предвид дека системот за 
електронска евиденција е значајна алатка која ќе придонесе во прецизирањето на 
пресметката на надоместокот кој радиотелевизиските организации треба да го 
платат на организацијата за колективно управување, а истиот е и во функција на 
давање на  прецизен податок кој фактички илустрира кој автор и изведувач колку е 
емитуван во текот на годината што придонесува за објективна распределба на 
надоместоците меѓу авторите, со измените на законот се регулираат правата и 
обврските на радио-телевизиските организации и на организацијата за колктивно 
управување во однос на одржувањето во употреба и во континуирана работа на 
системот за електронска евиденција. 

Правата и обврските во однос на функционирањето на системот за електронска 
евиденција радио-телевизиските организации и организацијата за колктивно 
управување може да ги дорегулираат со склучување на меѓусебен договор. 



Со Предлгот на законот се вршат измени и во делот на определување на основите 
за користење на авторски дела и сродни права од радио-телевизиските 
организации, а исто така и се дорегулира начинот на распределба на 
надоместоците меѓу авторите односно носителите на сродни права.

Измената на прекршочните одредби е во насока на определување на соодветни 
глоби за радио-телевизиската организација и за организацијата за колективно 
управување за непреземањето на мерки или дејствија во однос на користњето на 
системот за електронска евиденција. 

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Целта на Предлог - законот за изменување и дополнување на Законот за 
авторското право и сродните права е подобрување на постојните одредби во делот 
на колективното управување со авторското право и сродните права  и 
усогласување на одредбите од Законот за авторското право и сродните права со 
одредбите од Законот за општата управна постапка („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 124/2015).

Измените и дополнувањата на Законот, чие донесување се предлага се засноваат 
на истите начела на кои се заснова Законот за авторското право и сродните права.

Предвидените решенија со законот чие што донесување се предлага, се во насока 
на доуредување на одделни прашања кои се поврзани со колективното 
управување со авторското право и сродните права и на одредни прашања кои се 
однесуваат на начинот на водење на управните постапки кои ги уредува овој закон.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

За спроведување на овој Предлог - закон не се потребни дополнителни 
финансиски средства од Буџетот на Република Македонија.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА 
ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ 
ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

Имплементацијата на овој Предлог - закон нема дополнително да ги оптовари 
Буџетот на Република Македонија, како и другите јавни финансиски средства.



V.ПРЕДЛОГ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА

Согласно со член 170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, со 
оглед на тоа што не е во прашање сложен или обемен закон, се предлага 
Предлогот-закон да се донесе по скратена постапка.

VI.  ПРЕГЛЕД НА ЗАКОНИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ИЗМЕНАТ СО ДОНЕСУВАЊЕТО НА 
ЗАКОНОТ И ПРОПИСИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ДОНЕСАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ 

Спроведувањето на предложениот закон не предизвикува потреба од измена на 
други закони, а ќе предизвика потреба од донесување на следниве подзаконски 
акти:

1.Подзаконски акт со кој ќе се пропише формата и содржината на обрaзецот на 
барањето од член 4 со кој се додава нов член 135-в став (10)

2. Подзаконски акт со кој ќе се пропише формата и содржината на обрaецот на 
барањето од член 8 со  кој во  членот 146 се додава нов став (3).



ПРЕДЛОГ - ЗАКОН
за изменување и дополнување на Законот за авторското право и сродните права

Член 1
Во Законот за авторското право и сродните права („Службен весник на 

Република Македонија“  бр. 115/10,  51/11, 147/13 и 154/15), во член 130 ставот (2) 
се менува и гласи: 

„(2) Колективното управување може да се остварува и за исклучиви права 
што се остваруваат индивидуално, доколку со договор тоа право и е пренесено на 
организацијата за колективно управување од авторот односно носителот на 
правото.“

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Авторот односно носителот на правото може со изјава за иземање 

(забрана) од колективно управување заверена кај нотар доставена до 
организацијата за колективно управување да забрани организацијата за колективно 
управување да го управува неговото право.“

Член 2
Во член 135 во ставот (1) зборовите „точки 1 и 6“ се заменуваат со 

зборовите „точки 1, 3, 4, 5 и 8“.   
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
 „(2) Радио-телевизиските организации во случаите од членот 137 точки 3, 4 

и 5 од овој закон, пред започнување со вршење на дејноста, односно емитување на 
програма која содржи авторски дела односно предмети на сродни права се должни 
да побараат дозвола од организацијата за колективно управување.

Ставовите (2) и (3)  стануваат ставови (3) и (4).
По ставот (4) кој станува став (5) се додаваат три нови става (6), (7) и (8), 

кои гласат : 
„ (6) По исклучок од став (5) на овој член, во случај кога системот за 

електронска евиденција не е инсталиран поради тоа што радио-телевизиската 
организација не го овозможила инсталирањето на системот, како и во случај на 
прекин на работата на системот за електронска евиденција кој не бил предизвикан 
од организацијата за колективно управување, радио-телевизиската организација е 
должна во рок од 30 дена од денот на прекинот на работа на системот за 
електронска евиденција до организацијата за колективно управување да ја достави 
во електронски облик  дневната датотека на користени авторски дела односно 
предмети на сродни права емитувани на програмата на радио-телевизискaта 
организација. 

(7) Со договор склучен меѓу организацијата за колективно управување и 
радио-телевизиската организација може да се утврди и друга форма, различна  од 
формата утврдена во став (6) на овој член на доставување на податоци за 
емитувани авторски дела односно предмети на сродни права.

(8) Во случaјот од став (6) на овој член, во рок од најмногу 60 дена од денот 
на прекинот во работата на системот за електронска евиденција, организацијата за 
колективно управување може да побара и од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги да и ја достави дневната евиденција на емитуваната програма 
на радио-телевизиската организација во форма и на начин утврдени со прописите 
со кои се уредува вршењето на аудио и аудиовизуелните услуги.“

Ставовите (5), (6) и (7) стануваат ставови (9), (10) и  (11). 

Член 3

Членот 135-а се менува и гласи:
 „(1) Заради електронско евидентирање, обработка на податоци, следење и 

контрола над емитуваните авторски дела, односно предмети на сродни права, 



организациите за колективно управување се должни да обезбедат и да 
инсталираат кај радио-телевизиските организации систем за електронско 
евидентирање на емитуваните авторски дела, односно предмети на сродни права 
(во натамошниот текст: систем за електронска евиденција).

(2) Системот за електронска евиденција е интегрирано информациско-
комуникациско решение со обезбеден степен на заштита преку кое се врши 
електронско евидентирање, обработка на податоци, следење и контрола над 
емитуваните авторски дела односно предмети на сродни права.

(3) Радио-телевизиските организации се должни да обезбедат сопствен 
компатибилен систем со кој се овозможува приклучување на системот за 
електронска евиденција и да им овозможат на организациите за колективно 
управување инсталирање на системот за електронска евиденција.

 (4) Организациите за колективно управување и радио-телевизиските 
организации кај кои е инсталиран системот за електронска евиденција се должни 
да го одржуваат во употреба системот за електронска евиденција.

(5) Взаемните права и обврски на организациите за колективно управување 
и радио-телевизиските организации во одржувањето во употреба на системот за 
електронска евиденција можат да се уредат и со меѓусебен договор, согласно  овој 
закон.  

(6) Системот за електронска евиденција обезбедува особено:
- идентификување на емитуваните авторски дела односно предмети на 

сродни права во времето кога тие се емитуваат на програмата на радио-
телевизиската организација, со дозволено временско отстапување согласно актот 
од член 135-д став (2) од овој закон;

- записи од емитуваните авторски дела односно предмети на сродни права;
- дневни, месечни и годишни извештаи и други периодични извештаи за 

емитуваните авторски дела односно предмети на сродни права по одредени 
параметри (број на емитувања на авторското дело, односно предметот на сродно 
право, временски период на емитување, времетраење на емитување, 
идентификување на радио-телевизиските организации на кои е емитувано делото, 
дневен извештај за радио-телевизиските организации кои евидентирале податоци 
за емитувани авторски дела односно предмети на сродни права во системот за 
електронска евиденција);  

- известување по електронски пат до лицето во организацијата за 
колективно управување и лицето во радио-телевизиската организација за прекинот 
во работата на системот за електронска евиденција; и

- чување на податоците од системот за електронска евиденција во рок од 
пет години од денот на нивното евидентирање.

Член 4

По членот 135 –а се додаваат четири  нови наслови и четири нови члена 
135-б, 135-в, 135-г и 135-д,  кои гласат:

„Дозвола за употреба на системот за електронска евиденција
Член 135-б

(1) Дозвола за употреба на системот  за електронска евиденција, на барање 
на организацијата за колективно управување издава Министерството за 
информатичко општество и администрација по претходно мислење на 
Министерството за култура. 

(2) Доколку Министерството за култура издало дозволи за колективно 
управување на две или повеќе организации за колективно управување со ист или 
различен вид на права, кои вклучуваат и прибирање надоместоци од 
радиодифузно емитување на авторски дела и/или предмети на сродни права, 



организациите се должни во рок од 60 дена од денот на издавањето на последната 
дозвола за колективно управување, да склучат договор со кој ќе го регулираат 
начинот на заедничко обезбедување и инсталирање на системот за електронска 
евиденција. 

(3) Со договорот од став (2) на овој член се регулираат меѓусебните права и 
обврски на организациите, особено сразмерното учество на секоја организација во 
трошоците за  обезбедување, инсталирање и одржување на системот за 
електронска евиденција, создавањето на заедничката датотека на податоци на 
авторски дела односно предмети на сродни права и други прашања поврзани со 
функционирањето на системот за електронска евиденција.

(4) Организациите од ставот (2) на овој член се должни во рок од пет  дена 
од денот на склучувањето на договорот од ставот (2) на овој член,  договорот да го 
достават до Министерството за култура.

(5) Доколку во рок од 60 дена од денот на издавањето на дозволата од 
ставот (2) на овој член, организациите не го склучат договорот од ставот (2) на овој 
член, Министерството за информатичко општество и администрација во соработка 
со Комисијата за посредување во авторското право и сродните права, на барање 
на Министерството за култура, во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето 
ќе даде  мислење по предметот на несогласување на организациите.

(6) Организациите од ставот (2) на овој член во рок од 30 дена од денот на 
доставување на мислењето од став (5) на овој член се должни да го склучат 
договорот од ставот (2) на овој член согласно мислењето на Министерството за 
информатичко општество и администрација.

(7)  Доколку организациите од ставот (2) на овој член не го склучат 
договорот од став (2) на овој член во рокот од ставот (6) на овој член, 
Министерството за култура во рок од 15 дена ќе донесе решение за одземање на 
дозволата на организациите од ставот (2) на овој член. 

(8) Во случај од став (2) на овој член, Министерството за информатичко 
општество и администрација по претходно мислење на Министерството за култура 
ќе издаде согласност за заедничка употреба на системот за електронска 
евиденција.

(9) Барањето од став (1) на овој член се доставува согласно Законот за 
општата управна постапка. 

(10) Формата и содржината на образецот на барањето од став (1) на овој 
член  ги пропишува министерот за култура.

Права и обврски на организацијата за колективно управување за одржување 
на системот  за електронска евиденција

Член 135-в
(1) Организациите за колективно управување се должни да назначат лице за 

следење на работата на системот за електронска евиденција. 
(2) Во случајот од член 135-б став (2) од овој закон, организациите за 

колективно управување заеднички го назначуваат лицето од став (1) на овој член.
 (3) Лицето од став (1) на овој член е должно да ја провери компатибилноста 

на системот на радио-телевизиската организација заради инсталирање на 
системот за електронска евиденција, да го инсталира системот за електронска 
евиденција кај радио-телевизиските организации,  да го одржува во работа и да ја 
следи работата на системот за електронска евиденција.

 (4) Во случај на прекин на работата на системот за електронска евиденција  
лицето од став (1) на овој член е должно, веднаш да преземе мерки за  
отстранување на причините кои довеле до прекин на работата на системот.

(5) Доколку прекинот на работата на системот за електронска евиденција е 
предизвикан од пречки во работата на компјутерскиот систем во радио-



телевизиската организација, лицето од став (1) на овој член  е должно во рок од 
три часа од почетокот на прекинот на работата на системот на електронска 
евиденција по писмен пат,  електронска пошта или  телфонски да ја извести радио-
телевизиската организација и да даде насоки за отстранување на пречките во 
работењето на системот и/или непосредно во просториите на радио-телевизиската 
организација да ги отстрани пречките во компјутерскиот систем. За преземените 
дејствија за отстранување на пречките во работата на системот за електронска 
евиденција лицето е должно да состави записник.

 (6) Организациите за колективно управување се должни да им овозможат 
на авторите, односно носителите на сродните права увид во податоците од 
системот за електронска евиденција  кои се однесуваат на нивните емитувани 
авторски дела односно предмети на сродни права. 

(7) Организациите за колективно управување се должни да им овозможат  
на радио-телевизиските организации увид во податоците од системот за 
електронска евиденција кои се однесуваат на нивната емитувана програма во која 
се содржани авторски дела, односно предмети на сродни права. 

(8) Увидот од ставовите (6) и (7) на овој член се овозможува преку посебна 
корисничка сметка со корисничко име и лозинка.

Права и обврски на радио-телевизиската организација за одржување на системот 
за електронска евиденција

Член 135-г

(1) Радио-телевизиската организација е должна да назначи лице за следење 
на работата на системот за електронска евиденција во радио-телевизиската 
организација.  

(2) Лицето од став (1) на овој член е должно да  ја следи работата на 
системот за електронска евиденција и да го одржува инсталираниот систем во 
радио-телевизиската организација во комуникација со системот за електронска 
евиденција во организацијата за колективно управување. 

(3) Доколку  лицето од став (1) на овој член утврди дека во радио-
телевизиската организација системот за електронска евиденција не функционира е 
должно веднаш да преземе мерки за отстранување на пречките во работата на 
системот и да го извести лицето од член 135-в став (1) од овој закон. 

(4) Лицето од став (1) на овој член  е должно да постапи по насоките за 
отстранување на пречките во работа на компјутерскиот систем во радио-
телевизиската организација дадени од лицето од член 135-в став (1) од овој закон 
и да му овозможи пристап до комјутерскиот систем на радио-телевизиската 
организација. 

Надзор над работата на системот за електронска евиденција

Член 135–д

(1) Министерството за информатичко општество и администрација врши 
технички надзор над работата на системот за електронска евиденција согасно 
членовите 135 –а, 135-б, 135-в и  135-г од овој закон.

 (2) Описот и техничките карактеристики на системот за електронска 
евиденција, услугите кои ги обезбедува, мерките за обезбедување заштита, 
минималните технички услови кои треба да ги исполни радио-телевизиската 
организација заради обезбедување компатибилност со системот за електронска 



евиденција и другите прашања од важност за работата на системот ги пропишува 
министерот за култура, во согласност со министерот за информатичко општество и 
администрација.“

Член 5
Во член 137 во ставот (1) точките 3), 4) и 5),  се менуваат и гласат:
„3) кога користењето на авторското дело, односно предметот на сродните 

права се врши од страна на радио-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  евиндентирано во  системот за електронска евиденција.

4) кога користењето на авторското дело, односно предметот на сродните 
права се врши од страна на радио-телевизиска организација во која не е 
инсталиран системот за електронска евиденција, надоместокот за користење се 
определува во процентот 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 
данокот 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-
телевизиската организација со договор можат да утврдат надоместот за користење 
на авторско дело  односно предмет на сродно право да се определи  во процент од 
приход согласно точката 4) на овој став“.

Точката 7) се брише.
Точките 8) и 9) стануваат точки 7) и 8).
Во точката 10) која станува точка 9) зборовите „точките 1, 2, 3 и 6“ се 

заменуваат со зборовите „точките 1, 2, 3, 4, 5 и 8“
Точката 11) станува точка 10).
Во точката 12 која станува точка 11 зборовите „од точка 11)“ се заменуваат 

со зборовите „од точка 10)“.

Член 6

Во членот 141 став (1) зборовите „членовите 140 и 140-а“ се заменуваат 
зборовите „членовите 135-б став (5), 140 и 140-а“.

Член 7

Во член 144  ставовите (4)  и (5)  се менуваат и гласат:
„(4) Средствата на организацијата остварени од камати на вложени 

средства во банка и други приходи, во износ од 30% се распределуваат меѓу 
авторите односно носителите на сродните права, сразмерно на исплатата на 
надоместокот кои тие го оствариле согласно со податоците за користени дела од 
членот 135 став (1) од овој закон, а во износ од 70% се распределуваат меѓу 
авторите односно носителите на сродните права, 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 овој закон. 

(5) Средствата кои организацијата ги прибира од корисниците, а се 
пресметуваат во паушални износи и  средствата кои организацијата ги прибира од 
кабелско реемитување авторски дела и предмети на сродни права, се 
распределуваат меѓу авторите односно носителите на сродните права сразмерно 
на исплатата на надоместокот кои 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 овој закон.“



Член 8
Во член 146 по ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3) , кои гласат: 
„(2) Барањето од ставот (1) на овој член се доставува согласно Законот за 

општата управна постапка.
(3) Формата и содржината на образецот на барањето од став (1) на овој 

член го пропишува министерот за култура“.
Ставот (2) кој  станува став (4) се менува и гласи:
„(4) Кон барањето од ставот (1) на овој член организацијата приложува 

статут, односно договор за основање и друга документација определена со овој 
закон, а решението за упис во Централниот регистар на Република Македонија го 
обезбедува Министерството за култура по службена должност.“

Во ставот (3) кој станува став (5) зборовите „ ставот (2)“ се заменуваат со 
зборовите „ставот (4)“.

Член 9

Во член 150 во  ставот (3) по зборот „закон“ точката се заменува со запирка  
и се додаваат зборовите „во постапка и на начин утврдени во  член 135-б од овој 
закон.“

Член 10

Насловот на членот 151-а и членот 151-а се бришат. 

Член 11
Во член 157 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Доколку во спроведувањето на надзорот над работењето на 

организацијата, Министерството за култура утврди  дека  организацијата од 
средствата прибрани по основ на надоместоци, за трошоци на работењето на 
организацијата потрошила износ поголем од законски утврдениот максимален 
износ, Министерството за култура ќе издаде решение за одземање на дозволата за 
колективно управување.“

Ставот (3) кој станува став (4) се менува и гласи:
“„(4) Против решението за одземање на дозволата од ставовите (2) и (3) на 

овој член може да се поведе управен спор пред надлежен суд.“.

Член 12
Во член 182 став (1) алинеја 2 зборовите „член 135 ставови (1), (2) и (3)“ се 

заменуваат со зборовите „член 135 ставови (1), (2) (3), (4), (5), (6) и (7).“
Во алинејата 3 зборовите „член 135 став (5)“ се заменуваат со зборовите 

„член 135 став (9)“.

Член 13
По членот 183 се додава нов член 183-а, кој гласи:

„Член 183-а
(1) Глоба во износ од 3000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 

прекршок на радио-телевизиската организација ако: 

1) не назначи лице за следење на работата на системот за електронска евиденција 
(член 135-г став (1));
2) не ја  следи работата и не го одржува инсталираниот систем во радио-
телевизиската организација во комуникација со системот за електронска 
евиденција  во организацијата за електронска евиденција (член 135-г став (2));
3) не преземе мерки за отстранување на пречките во работата на системот и не ја 
извести организацијата за колективно управување за пречките во работата на 
компјутерскиот систем во радио-телевизиската организација (член 135-г став (3)); и
4) не постапи по насоките на организацијата за колективно управување за 
отстранување на пречките во работењето или не овозможи пристап во просториите 
на радио-телевизиската организација (член 135-г став (4)).



(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се 
изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното 
лице.

Член 14
По членот 185 се додава нов член 185-а, кој гласи:

„Член 185 –а

(1) Глоба во износ од 3000 евра во денарска противвредност  ќе и се изрече 
за прекршок  на организацијата ако:

1) не назначи лице за следење на работата на системот за електронска евиденција 
(член 135-в став (1));
2) не преземе мерки за отстранување на пречките во функцонирањето на системот 
за електронска евиденција (член 135-в став (4));
3) не ја извести радио-телевизиската организација за пречки во работата на 
компјутерскиот систем во радио-телевизиската организација, не даде насоки на 
радио-телевизиската организација за отстранување на пречките во работењето 
или не пристапи во просториите на радио-телевизиската организација со цел да се 
отстранат пречките во работа на системот за електронска евиденција. (член 135-в 
став (5));и
4) не овозможи увид на авторите и/или носителите на сродните права, односно на 
радио-телевизиските организации во податоците на системот за електронска 
евиденција (член 135-в ставови (6) и (7)).

(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ке му се 
изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното 
лице.“

Член 15
(1) Постапките за донесување на тарифите на организациите за колективно 

управување, започнати пред денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе 
продолжат  според одредбите од овој закон.

Член 16

Радио-телевизиските организации кои на денот на влегувањето во сила на 
овој закон вршат дејност, односно емитуваат програма која содржи авторски дела 
односно предмети на сродни права од организацијата за колективно управување ќе 
побараат дозвола за користење на авторски дела и предмети на сродни права во 
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 17

Организациите за колективно управување кои имаат добиено дозвола за 
употреба на системот за електронска евиденција ќе ја усогласат работата на 
системот за електронска евиденција со одредбите од овој закон во рок од четири 
месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 18
(1) Организациите за колективно управување ќе го назначат лицето од член 

4 од овој закон со кој се додава нов член 135-в став (1), во рок од четири месеци од 
денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) Радио-телевизиските организации ќе го назначат лицето од член 4 од 
овој закон со кој се додава нов член 135-г став (1), во рок од четири месеци од 
денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 19
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест 

месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.



Член 20
Одредбите од член 4 од овој закон со кој се додава нов член 135-б  став (9) 

и член 8 од овој закон со кој во член 146 се додаваат ставовите (2),  (3) и  (4), ќе 
отпочнат да се применуваат со отпочнувањето на примената на Законот за 
општата управна постапка, согласно член 141 од Законот за општата управна 
постапка   („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15).

Член 21
Овој закон влегува во сила  со денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија“. 



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
НА ПРЕДЛОГ – ЗАКОНОТ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ- ЗАКОНОТ 

Со членот 1 со кој се менува членот 130 став (2) од Законот се регулира дека 
колективното управување може да се остварува и за исклучиви права што може 
да се остваруваат индивидуално, доколку со договор тоа право и е пренесено на 
организацијата.

Во членот 131 од Законот се наведени правата што може колективно да се 
управуваат. Доколку одредена организација добие дозвола за колективно 
управување за правата наведени во членот 131 од Законот, тие права се 
управуваат по сила на Законот и добиената дозвола за колективно управување. 
За сите останати права потребно е авторот, односно носителот на правото, со 
договор да и го пренесе правото на управување на организацијата за колективно 
управување за другите исклучиви права, кои не се опфатени во дозволата за 
колективно управување.

Со членот 2 со кој се менува членот 135 од Законот се додава нова одредба со 
која се регулира дека радио-телевизиската организација пред да започне со 
емитување на програма во која се содржани авторски дела односно предмети на 
сродни права е должна да побара дозвола за користење на авторски дела 
односно предмети на сродни права од соодветната организација за колективно 
управување.

Имено, согласно ставот (1) од членот 135 за користење на авторски дела 
односно предмети на сродни права, корисникот е потребно да ја извести 
соодветната организација за колективно управување и да побара дозвола за 
користење на делата.

Согласно Законот, радио-телевизиските организации евидентирањето на 
емитуваните авторски дела односно предмети на сродни права го вршат преку 
системот за електронска евиденција. На овој начин преку системот за 
електронска евиденција, организацијата за колективно управување обезбедува 
податоци за емитуваните авторски дела односно предмети на сродни права кај 
радио-телевизиските организации. Со членот 2 се регулира доставување на 
податоци од страна на радио-телевизиската организација во која не е 
инсталиран систем за електронска евиденција или  кога работата на системот за 
електронска евиденција е во прекин. Во овие случаи, радио-телевизиската 
организација до организацијата за колективно управување ја доставува 
дневната евиденција на емитувана програма.Со Законот се дава можност 
организацијата за колективно управување и радио-телевизиската организација 
со взаемен договор да утврдат и друг начин на доставување на податоци за 
емитувани авторски дела односно предмети на сродни права.

Со измените на Законот од 2013 година, се воведе електронскиот систем за 
евидентирање на емитуваните авторски дела односно предмети на сродни 
права, кој организациите за колективно управување се должни да го обезбедат и 
инсталираат кај радио-телевизиските организации. Карактеристиките на 
системот се определија со подзаконски акт на Министерството за култура. 
Дозвола за употреба на системот дава Министерството за култура, по претходно 
мислење од Министерството за информатичко општество и администрација, а 
исто така, Министерството за култура и Министерството за информатичко 
општество и администрација  вршат надзор над работата на системот. Во 
изминатиот период беа издадени две дозволи за употреба на системот за 
електронска евиденција  на Здружението за заштита на авторски музички права  



"ЗАМП", Скопје и  на Организацијата за колективно управување на правата на 
произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи ММИ – Скопје.

Со оглед на тоа што системот за електронска евиденција е интегрирано 
телекомуникациско решение кое ефикасно може да функционира доколку се 
утврдат правата и обврските на засегнатите страни- организацијата за 
колективно управување и радио-телевизиските организации, со членот 3 и 
членот 4 од Предлог-законот се додадени четири нови члена со кои се 
регулираат правата и обврските на радио-телевизиските организации и на 
организацијата за колективно управување во однос на одржувањето во 
континуирана работа на системот за електронска евиденција.

Правата и обврските во однос на функционирањето на системот за електронска 
евиденција, радио-телевизиските организации и организацијата за колективно 
управување може да ги дорегулираат со склучување на меѓусебен договор.

Со измените на Законот се регулираат и услугите кои се обезбедуваат преку 
системот за електронска евиденција а особено: идентификување на 
емитуваните авторски дела односно предмети на сродни права, во реално 
време; правење на записи од емитуваните авторски дела односно премети на 
сродни права; давањето на дневни, месечни и годишни извештаи и други 
периодични извештаи за емитуваните авторски дела односно предмети на 
сродни права по одредени параметри  и доставување на известување по 
електронски пат до одговорното лице во организацијата за колективно 
управување и одговорното лице во радио-телевизиската организација за прекин 
во работата на системот за електронска евиденција.

Системот за електронска евиденција е значајна алатка која ќе придонесе во 
прецизирањето на пресметката на надоместокот кој радио-телевизиските 
организации треба да го платат на организацијата за колективно управување, а 
истиот е и во функција на давање на  прецизен податок кој фактички илустрира 
кој автор и изведувач колку е емитуван во текот на годината што придонесува за 
објективна распределба на надоместоците меѓу авторите.

Со овие измени се пропишува и постапка за заедничко користење на системот 
за електронска евиденција во случај кога Министерството за култура издало 
дозволи за колективно управување на две или повеќе организациии за 
колективно управување со ист или различен вид на права, кои вклучуваат и 
прибирање надоместоци од радиодифузно емитување на авторски дела и/или 
предмети на сродни права.

Со членот 137 од Законот се определуваат основите за определување на 
надоместоците за користење на авторско дело односно предмет на сродно 
право.

Со измените на Законот се пропишуваат два основи за определување на 
надоместот за користење на авторски дела односно предмети на сродни права 
од страна на радио-телевизиските организации. Имено, кога користењето на 
авторското дело, односно предметот на сродните права се врши од страна на 
радио-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  
согласно со системот за електронска евиденција.

Кога користењето на авторското дело, односно предметот на сродните права се 
врши од страна на радио-телевизиска организација во која не е инсталиран 
системот за електронска евиденција, надоместокот за користење се определува 
во процентот од приходот.



Со измените на Законот, се брише и точката 7 со која се регулираше дека кога 
користењето на авторското дело, односно предметот на сродните права се врши 
од страна на радио-телевизиските организации кои со закон се обврзани да 
емитуваат инструментална музика од македонски автори и автори на 
припадниците на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, 
вокална и/или вокално-инструментална музика на македонски јазик или на 
јазиците на припадниците на заедниците кои не се мнозинство во Република 
Македонија, во законски определени периоди и траење, за користењето на 
авторското дело и/или предметот на сродните права во овие случаи, 
надоместокот се определува во износ за десет пати намален од износот што е 
определен за радиодифузно емитување на авторски дела и/или предмети на 
сродни права.

Со овие измени соодветно се менува  членот 137 точките 4 и 5 со кој беше 
пропишано надоместокот на годишно ниво да биде лимитиран во износ кој се 
определува со одреден број на месечни плати.

Со Законот се регулира дека распределбата на надоместоците меѓу авторите 
односно носителите на сродни права се врши согласно евиденциите и 
податоците за користење на делата, односно предметите на сродните права, а 
паушално, во случаи кога тоа не е можно или предизвикува неразумни трошоци, 
според принципот на правичност. Надоместоците од радиодифузно емитување 
на авторски дела односно предмети на сродни права, се распределуваат меѓу 
авторите односно носителите на сродни права врз основа на податоците за 
исплата добиени од системот за електронска евиденција на емитувани авторски 
дела. 

Средствата на организацијата остварени од камати на вложени средства во 
банка и други приходи, во износ од 30% се распределуваат меѓу авторите 
односно носителите на сродните права, сразмерно на исплатата на 
надоместокот кои тие го оствариле согласно со податоците за користени дела од 
членот 135 став (1) од Законот, а во износ од 70% се распределуваат меѓу 
авторите односно носителите на сродните права, согласно евиденцијата од 
системот за електронска евиденција.

Средствата кои организацијата ги прибира од корисниците, а се пресметуваат во 
паушални износи и средствата кои организацијата ги прибира од кабелско 
реемитување авторски дела и предмети на сродни права се распределуваат 
меѓу авторите односно носителите на сродните права, согласно со системот за 
електронска евиденција.

Со Предлог законот се врши усогласување на одредбите од Законот за 
авторското право и сродните права со Законот за општата управна постапка 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015).  

Со членот 8 од Предлог-законот се утврдува дека барањата од странките, се 
доставуваат согласно Законот за општата управна постапка, а Министерството 
за култура по службена должност обезбедува решение за упис во Централен 
регистар на Република Македонија, како акт што е релевантен во постапката за 
издавање дозвола за колективното управување на авторското право и сродните 
права.

Со членот 9 од Предлог-законот, со кој се дополнува членот 150 од Законот, се 
допрецизира дека, организацијата која согласно со дозволата прибира 
надоместоци од радиодифузно емитување на авторски дела и/или предмети на 
сродни права е должна во рок од осум месеци од денот на влегувањето во сила 
на решението за давање дозвола за колективно управување да го обезбеди и да 



го инсталира кај радио-телевизиските организации системот за електронско 
евидентирање на емитувани авторски дела, односно предмети на сродни права 
од членот 135-а став (1) од овој закон, во постапка и на начин утврдени во  член 
135-б на овој закон, кој го регулира давањето дозвола за употреба на системот 
за електронска евиденција.

Со членот  10 од Предлог-законот се брише членот 151-а од Законот, со кој беше 
пропишана постапката во случај на недонесување решение за давање на 
дозвола за колективно управување во утврдениот законски рок.

Со членот 11 од Предлог-законот,  членот 157 се дополнува со нов став во кој се 
определува дека Министерството за култура ќе издаде решение за одземање на 
дозволата за колективно управување, доколку во спроведувањето на надзорот 
над работењето на организацијата, утврди  дека  организацијата од средствата 
прибрани по основ на надоместоци, за трошоци на работењето на 
организацијата потрошила износ поголем од законски утврдениот максимален 
износ.

Со членовите  12, 13 и 14  од Предлог законот, се вршат измени во 
прекршочните одредби.Се воведуваат нови прекршочни санкции и за радио-
телевизиската организација и за организацијата за колективно управување во 
однос на нивните права и обврски за функционирање на системот за 
електронска евиденција.

Со членот 15 од Предлог законот, се регулира постапката за донесување на 
тарифите на организациите за колективно управување, започнати пред денот на 
влегување во сила на овој закон, за кои е утврдено да  завршат според 
одредбите од  Предлог-законот. 

Со членот 16 од Предлог законот, се регулира обврската за радио-телевизиските 
организации, да побараат дозвола за користење на авторски дела и предмети на 
сродни права од организацијата за колективно упрвување, во рок од 30 дена од 
денот на влегување во сила на овој закон. 

Со членот 17 од Предлог законот се регулира обврската на организациите за 
колективно управување кои имаат добиено дозвола за употреба на системот за 
електронска евиденција да ја усогласат работата на системот за електронска 
евиденција со одредбите од овој закон во рок од два месеци од денот на 
влегување во сила на овој закон. 

Со Предлог законот не се врши усогласување со законодавството на Европската 
унија.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Решенијата содржани во предложените одредби се меѓусебно поврзани со 
решенијата утврдени во Законот за авторското право и сродните права и 
Законот за општата управна постапка.



III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со Предлог законот се врши доуредување на одредбите од Законот за 
авторското право и сродните права (“Службен весник на Република Македонија“  
бр. 115/2010,  51/2011, 147/2013 и 154/2015)  со кои се пропишани основите за 
определување надоместоци за користење на авторските дела и предметите на 
сродните права, со што се овозможува подобрување на прецизноста и точноста 
во евидентирањето на емитуваните авторски дела, односно предмети на сродни 
права,  во насока на поефикасно колективно остварување на авторското право и 
сродните права.

Воедно, со Предлог законот се врши усогласување на одредбите од Законот за 
авторското право и сродните права, со Законот за општата управна постапка 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015).  



ИЗВОД НА ОДРЕДБИ
ОД ЗАКОНОТ ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА 

КОИ СЕ МЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ

Остварување на колективното управување

Член 130

(1) Колективното управување се остварува за права определени со овој закон во 
случаи кога не е можно индивидуално остварување на правата, поради 
карактерот на авторските дела, односно на предметите на сродните права и 
поради условите и начинот на нивно користење.

(2) Колективното управување се остварува и за исклучиви права што може да се 
остваруваат и индивидуално.

Субјекти должни за доставување на известување, податоци и

барање дозвола

Член 135

(1) Корисникот во случаите од членот 137 точки 1 и 6 на овој закон е должен 
најдоцна 15 дена пред денот на користењето на авторски дела и предмети на 
сродни права, да ја извести организацијата и да побара дозвола за користење, а 
во нареден рок, не подолг од 15 дена од денот на користењето, да и достави на 
организацијата целосни податоци за користените дела, односно предмети, за 
местото и времето на користењетои да изврши исплата на надоместоците за 
користењето.

(2) Продавачот, односно галеристот, организаторот на јавната продажба, 
уметничката галерија или друг посредник што врши продажба на уметнички дела 
во смисла на членот 43 став (3) од овој закон и оригиналите (ракописите) на 
книжевни и музички дела од членот 44 на овој закон, е должен да и доставува на 
организацијата за колективно управување податоци за отуѓените дела, за 
сопственикот и посредникот, за договорите за продажба и за потврдите за 
оригиналноста на делата и за продажната цена во рок од 30 дена по извршеното 
продавање.

(3) Произведувачите и увозниците на апарати за тонско и визуелно снимање, на 
апарати за фотокопирање, на не снимени носачи на тон и на тон и слика, како и 
лица кои вршат услуги на фотокопирање се должни, на барање на 
организацијата за колективно управување да му доставуваат податоци за видот 
и бројот на продадените или увезените апарати и носачи на тон и на тон и слика, 
како и податоци за направените фотокопии во текот на определен месец.

(4) Евидентирањето на емитуваните авторски дела и предмети на сродни права, 
радио-телевизиските организации го вршат на начин утврден во членот 135-а од 
овој закон.

(5) Корисникот е должен без одлагање да ја извести соодветната организација 
за секоја промена на околностите за јавно користење или за негово 
престанување, заради измени на условите на дозволата, односно повлекување 
на дозволата.

(6) Во случаи кога, во смисла на ставот (1) од овој член, организацијата не е 
известена, не и се доставени целосни податоци или не е добиена дозвола, на 
нејзино барање, надлежниот суд определува времена мерка - забрана за 
користењето.

(7) Кога вршењето определени услуги/дејности од членот 137 на овој закон 
(угостителска, сместувачка, транспортна, продажно- галериска, концертна, 



интерпретаторска, сценска/естрадна, радиодифузна и слично) е поврзано со 
користење право што колективно се управува, надлежниот орган за издавање 
дозвола/решение за вршење на дејноста, истата ќе ја издаде, доколку 
вршителот на дејноста претходно склучил договор со надлежна организација за 
колективно управување.

Систем за електронска евиденција

Член 135-а

(1) Заради електронско евидентирање, обработка на податоци, следење и 
контрола над емитуваните авторски дела, односно предмети на сродни права, 
организациите за колективно управување се должни да обезбедат и инсталираат 
кај радио-телевизиските организации систем за електронско евидентирање на 
емитуваните авторски дела, односно предмети на сродни права. 

(2) Дозвола за употреба на системот од ставот (1) на овој член на барање на 
организацијата за колективно управување дава министерот за култура, по 
претходно мислење на министерот за информатичко општество и 
администрација. 

(3) Радио-телевизиските организации се должни да и го овозможат на 
организацијата инсталирањето на системот од ставот (1) на овој член и да 
обезбедат сопствен компатибилен систем со кој се овозможува приклучување на 
системот од ставот (1) на овој член. 

(4) Надзор над работата на системот од ставот (1) на овој член врши 
Министерството за култура во соработка со Министерството за информатичко 
општество и администрација. 

(5) Организациите за колективно управување, заради контрола и надзор, се 
должни да му овозможат на Министерството за финансии - Управа за јавни 
приходи пристап до системот од ставот (1) на овој член. 

(6) Обликот, содржината и техничките карактеристики на систeмот од ставот (1) 
на овој член ги пропишува министерот за култура, по претходно мислење на 
Министерството за информатичко општество и администрација.

Основи за определување надоместоци, корисници и крајни корисници

Член 137

(1) Надоместоците за користење на авторското дело, односно предметот на 
сродните права се определуваат според следниве основи: 

1) кога користењето на авторското дело, односно предметот на сродните права е 
нужно за вршење на дејноста на корисникот, односно приходот во дејноста 
зависи од нивно користење (јавно изведување на авторски дела и предмети на 
сродни права, без разлика на намената и просторот 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 и/или предметот на 
сродните права; 

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, односно 
предметот на сродните права во вршењето на дејноста; 



3) кога користењето на авторското дело, односно предметот на сродните права 
се врши од страна на радио-телевизиска организација, надоместокот за 
користење се определува во номинален износ кој се утврдува во зависност од 
видот на авторското дело, односно предметот на сродните права и во зависност 
од видот на програмата, односно сегментот на програмската шема на радио-
телевизиската организација, согласно прописите со кои се уредува вршењето на 
аудио и аудиовизуелните медиумски услуги и се пресметува во зависност од 
траењето на емитувањето, односно користењето согласно со системот за 
електронска евиденција од членот 135-а став (1) од овој закон или надоместокот 
се определува во процентот 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 
данокот за додадена вредност, средствата од кредити и камати на кредити; 

4) Во случаите од точката 3) на овој член за организации кои вршат колективно 
управување со авторски музички права надоместокот на годишно ниво не може 
да изнесува повеќе од:

-18 месечни просечни плати исплатени во Република Македонија во претходната 
година за тековната година за  Јавното -радиодифузно претпријатие - 
Македонската радио - телевизија и за радио-телевизиските организации кои 
емитуваат програмски сервиси на државно ниво, 

-12 месечни просечни плати исплатени во Република Македонија во претходната 
година за тековната година за радио-телевизиските организации кои емитуваат 
програмски сервиси на регионално ниво, во зависност од подрачјето на регионот 
за кое е издадена дозволата за емитување, 

-6 месечни просечни плати исплатени во Република Македонија во претходната 
година за тековната година за  радио -телевизиските организации кои емитуваат 
програмски сервиси на локално ниво.

5) Во случаите од точката 3) на овој член за организации кои вршат колективно 
управување на правата на произведувачи на фонограми и уметниците музички 
изведувачи, надоместокот на годишно ниво не може да изнесува повеќе од:

-12 месечни просечни плати исплатени во Република Македонија во претходната 
година за тековната година за Јавното-радиодифузно претпријатие - 
Македонската радио - телевизја и за радио - телевизиските организации кои 
емитуваат програмски сервиси на државно ниво,

-4 месечни просечни плати исплатени во Република Македонија во претходната 
година за тековната година за  радио -телевизиските организации кои емитуваат 
програмски сервиси на регионално ниво, во зависност од подрачјето на регионот 
за кое е издадена дозволата за емитување,

-2 месечни просечни плати исплатени во Република Македонија во претходната 
година за тековната година за  радио -телевизиските организации кои емитуваат 
програмски сервиси на локално ниво.

6) кога користењето на авторското дело односно предметот на сродните права 
се врши од страна на непрофитна радио-телевизиска организација, надоместот 
за користењето не се плаќа;

7) кога користењето на авторското дело, односно предметот на сродните права 
се врши од страна на радио-телевизиските организации кои со закон се 
обврзани да емитуваат инструментална музика од македонски автори и автори 
на припадниците на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, 
вокална и/или вокално-инструментална музика на македонски јазик или на 
јазиците на припадниците на заедниците кои не се мнозинство во

Република Македонија, во законски определени периоди и траење, за 
користењето на авторското дело и/или предметот на сродните права во овие 



случаи, надоместокот се определува во износ за десет пати намален од износот 
што е определен за радиодифузно емитување на авторски дела и/или предмети 
на сродни права согласно со основите од ставот (1) точка 3 на овој член;

8) кога користењето на авторското дело, односно предметот на сродните права 
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; 

9) кога со јавното користење на авторското дело, односно предметот на 
сродните права не се остварува приход (приредби, манифестации и слично), 
надоместокот се определува во процент од трошоците потребни за користење 
на авторското дело, односно предметот на сродните права, како што се 
надоместоците на авторите, односно на носителите на сродните права, 
трошоците за користење на просторот при користење на авторското дело, 
односно предметот на сродните права и други соодветни трошоци; 

10) при определувањето на надоместоците од точките 1, 2, 3 и 6 на овој став се 
определува и најнискиот номинален (апсолутен) износ на надоместокот и 

11) кога користењето на авторското дело, односно предметот на сродните права 
не е нужно за вршење на дејноста на корисникот, меѓутоа придонесува кон 
зголемување на пријатноста на крајните 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, односно предметот на сродните права. 

12) По исклучок од точката 11) на овој став не се плаќа надомест за користење 
на авторското дело односно предметот на сродните права 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,

-одморалишта и планинарски домови,

-трговски и други производствени погони и

-превозни средства во јавен линиски превоз на патници и авто-такси превоз на 
патници.

(2) Корисник, во смисла на ставот (1) на овој член, е физичко или правно лице 
кое користи авторско дело и/или предмет на сродни права за вршење на дејност 
или занимање. Доколку повеќе корисници заеднички користат авторско дело, 
односно предмет на сродни права, 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 
занепосредна 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, односно предмети на сродни права. 

(4) Организацијата нема право да бара наплата на надоместоци од лица кои се 
крајни корисници од ставот (3) на овој член. Договорите од членот 139 став (1) 
точки 1 и 2 од овој закон склучени спротивно на овој закон се ништовни.



Надлежност

Член 141

(1) Комисијата за посредување, покрај надлежностите утврдени во членовите 
140 и 140-а на овој закон, посредува и при склучување договори за кабелско 
реемитување по барање на која било страна од договорањето, а може да 
посредува и при склучувањето договори за другите видови користење на 
авторски дела, односно предмети на сродно право, доколку и двете страни го 
побараат тоа.

(2) Комисијата за посредување во случаи од ставот (1) на овој член им помага на 
договорните страни за склучување договор и може да доставува предлози до 
страните.

(3) Предлозите од ставот (2) на овој член се сметаат за прифатени, доколку 
ниедна од договорните страни не изрази спротивставување на предлозите во 
рок од три месеци од приемот на предлозите.

(4) Предлозите и известувањето за спротивставување од ставовите (2) и (3) на 
овој член се доставуваат писмено, по препорачана пошта.

Општ акт за распределба

Член 144

(1) Организацијата донесува општ акт за распределба на надоместоците во 
согласност со закон и статутот, односно со договорот за основање. 

(2) Распределбата на надоместоците од ставот (1) на овој член се врши 
согласно со евиденциите и податоците за користење на делата, односно 
предметите на сродните права, а паушално кога не е можно или предизвикува 
неразумни трошоци, според принципот на правичност. 

(3) Надоместоците од радиодифузно емитување на авторски дела и/или 
предмети на сродни права се распределуваат меѓу авторите, односно 
носителите на сродни права врз основа на податоците за исплата добиени од 
системот за електронска евиденција на емитувани авторски дела, односно 
предмети на сродни права од членот 135-а од овој закон. 

(4) Средствата на организацијата остварени од камати на вложени средства во 
банка и други приходи, во износ од 50% се распределуваат меѓу авторите и 
носителите на сродните права, сразмерно на исплатата на надоместокот кои тие 
го оствариле согласно со податоците за користени дела од членот 135 став (1) 
од  овој закон и согласно со електронската евиденција од членот 135-а став (1) 
од овој закон, а останатите 50% од средствата на организацијата остварени од 
камати на вложени средства во банка и други приходи се распределуваат на 
начин што 70% се распределуваат меѓу авторите и носителите на сродните 
права, сразмерно на исплатата на надоместокот кои тие го оствариле согласно 
со податоците за користени дела од членот 135 став (1) од овој закон и согласно 
со електронската евиденција од членот 135-а став (1) од овој закон, а 30% се 
распределуваат подеднакво на сите автори и носители на сродни права кои се 
застапени во евиденцијата на автори и носители на сродни права на 
организацијата. 

(5) Средствата кои организацијата ги прибира од корисниците, а се 
пресметуваат во паушални износи, во износ од 70% се распределуваат меѓу 
авторите и носителите на сродните права сразмерно на исплатата на 
надоместокот кои тие го оствариле согласно со податоците за користени дела од 
членот 135 став (1) од овој закон и согласно со електронската евиденција од 
членот 135-а став (1) од овој закон, а останатите 30% се распределуваат 



подеднакво на сите автори и носители на сродни права кои се застапени во 
евиденцијата на автори и носители на сродни права на организацијата. 

(6) За покривање на вкупните трошоците за работа на организацијата може да се 
користат средства од прибраните надоместоци во износ определен во статутот, 
односно во договорот за основање, но не повеќе од 15%. 

(7) Поединечните пресметки и исплатите на надоместоците на авторите и 
носителите на сродните права се вршат најмалку еднаш годишно најдоцна до 
крајот на март во тековната за претходната година. 

(8) Општиот акт за распределба, по неговото донесување од надлежен орган на 
организацијата, се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Барање за издавање дозвола

Член 146

(1) Дозвола за колективно управување се издава по барање на организацијата.

(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член организацијата приложува решение 
за упис во Централниот регистар на Република Македонија, статут, односно 
договор за основање и друга документација, определена со овој закон.

(3) Одредбата од ставот (2) на овој член соодветно се применува и на 
организација од членот 149 став (3) на овој закон.

Почеток со работа

Член 150

(1) Решението за давање дозвола од членот 149 на овој закон се објавува во 
"Службен весник на Република Македонија“ и влегува во сила со денот на 
објавувањето.

(2) Општите акти на организацијата (Тарифата и актот за распределба на 
надоместокоците) организацијата ги донесува и објавува во рок од шест месеци 
од денот на влегувањето во сила на решението за давање дозвола согласно со 
ставот (1) на овој член.

(3) Организација која согласно со дозволата прибира надоместоци од 
радиодифузно емитување на авторски дела и/или предмети на сродни права е 
должна во рок од осум месеци од денот на влегувањето во сила на решението 
за давање дозвола согласно со ставот (1) на овој член да го обезбеди и да го 
инсталира кај радио-телевизиските организации системот за електронско 
евидентирање на емитувани авторски дела, односно предмети на сродни права 
од членот 135-а став (1) од овој закон.

(4) Организацијата почнува со работа најдоцна 30 дена од денот на 
објавувањето на актите од ставот (2) на овој член, односно во случај на 
организација која прибира надоместоци од радиодифузно емитување на 
авторски дела и/или предмети на сродни права во рок од 30 дена од денот на 
обезбедувањето и инсталирањето на системот за електронско евидентирање на 
емитувани авторски дела, односно предмети на сродни права од членот 135-а 
став (1) од овој закон.

(5) Не донесувањето на актите во рокот од ставот (2) на овој член, односно не 
обезбедувањето на системот за електронско евидентирање на емитувани 
авторски дела, односно предмети на сродни права од членот 135-а став (1) од 
овој закон во рокот од ставот (3) на овој член е основа за одземање на 
дозволата за колективното управување.



Постапка во случај на недонесување решение

Член 151-а

(1) Доколку Министерството за култура не го донесе решението за давање 
дозвола, односно не го одбие барањето за давање дозвола во рокот пропишан 
во членот 149 на овој закон, подносителот на барањето има право во рок од три 
работни дена да поднесе барање во писарницата на министерот за култура за 
тој да донесе решение .

(2) Формата и содржината на образецот на барањето од ставот (1) на овој член 
ги пропишува министерот за култура.

(3) Министерот за култура е должен во рок од пет работни дена од денот на 
поднесување на барањето од ставот (1) на овој член до писарницата на 
министерот за култура, да донесе решение со кое барањето е уважено или 
одбиено. Доколку министерот нема писарница, барањето се поднесува во 
писарницата на Министерството за култура.

(4) Кон барањето за донесување на решение од ставот (1) на овој член, 
подносителот на барањето доставува копија од барањето од членот 149 на овој 
закон.

(5) Доколку министерот за култура не донесе решение во рокот од ставот (3) на 
овој член, подносителот на барањето има право да го извести Државниот 
управен инспекторат во рок од пет работни дена.

(6) Државниот управен инспекторат е должен во рок од десет дена од денот на 
приемот на известувањето од ставот (5) на овој член да изврши надзор во 
Министерството за култура дали е спроведена постапката согласно со закон и во 
рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го извести 
подносителот на барањето.

(7) Инспекторот по извршениот надзор согласно со закон донесува решение со 
кое го задолжува министерот за култура во рок од десет дена да одлучи по 
поднесеното барање, односно да го уважи или одбие барањето и да го извести 
Државниот управен инспекторат за донесениот акт. Кон известувањето се 
доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање.

(8) Доколку министерот за култура не одлучи во рокот од ставот (7) на овој член, 
инспекторот ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка за 
прекршок утврден во Законот за управната инспекција и ќе определи 
дополнителен рок од пет работни дена, во кој министерот за култура ќе одлучи 
по поднесеното барање за што во истиот рок ќе го извести инспекторот за 
донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил 
по поднесеното барање. Инспекторот во рок од три работни дена ќе го 
информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(9) Доколку министерот за култура не одлучи и во дополнителниот рок од ставот 
(8) на овој член, инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до 
надлежниот јавен обвинител и во тој рок да го информира подносителот на 
барањето за преземените мерки.

(10) Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот (5) на овој 
член, подносителот на барањето во рок од пет работни дена има право да 
поднесе приговор до писарницата на директорот на Државниот управен 
инспекторат. Доколку директорот нема писарница, барањето се поднесува во 
писарницата на седиштето на Државниот управен инспекторат.

(11) Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од три 
работни дена од денот на приемот да го разгледа приговорот од ставот (10) на 
овој член и доколку утврди дека инспекторот не постапил по известувањето од 
подносителот на барањето од ставовите (6) и (7) на овој член, или не поднесе 
пријава согласно со ставовите (8) и (9) на овој член, директорот на Државниот 



управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка за 
прекршок утврден во Законот за управната инспекција за инспекторот и ќе 
определи дополнителен рок од пет работни дена во кој инспекторот ќе изврши 
надзор во Министерството за култура дали е спроведена постапката согласно со 
закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го 
информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(12) Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот (11) на 
овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до 
надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во рок од три работни дена ќе 
го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(13) Во случајот од ставот (12) на овој член, директорот на Државниот управен 
инспекторат веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден ќе овласти друг 
инспектор да го спроведе надзорот веднаш.

(14) Во случаите од ставот (13) на овој член, директорот на Државниот управен 
инспекторат, во рок од три работни дена го информира подносителот на 
барањето за преземените мерки.

(15) Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи согласно 
со ставот (11) на овој член, подносителот на барањето има право да поднесе 
пријава до надлежниот јавен обвинител во рок од осум работни дена.

(16) Доколку министерот за култура не одлучи во рокот од ставот (9) на овој 
член, подносителот на барањето има право да поведе управен спор пред 
надлежен суд.

(17) Постапката пред управниот суд е итна.

Мерки по основ на надзор

Член 157

(1) Доколку во спроведувањето на надзорот над актите на организацијата 
Министерството за култура оцени дека општ или поединечен акт не е во 
согласност со овој закон, статутот, односно договорот за основање со решение 
ќе го запре од извршување и ќе поведе постапка пред надлежен суд за оцена на 
законитоста на актот.

(2) Доколку во спроведувањето на надзорот над работењето на организацијата 
Министерството за култура оцени дека работењето не е во согласност со овој 
закон, со дозволата, со статутот, односно со договорот за основање или општите 
акти за прибирање и распределба на надоместоците, Министерството ќе издаде 
решение со кое прво писмено ја опоменува организацијата и и определува 
разумен рок од најмалку 30 дена за отстранување на утврдените неправилности. 
Доколку во зададениот рок не се отстранат констатираните неправилности, 
дозволата за колективно управување ќе се одземе.

(3) Против решението за одземање од ставот (2) на овој член може да се поведе 
управен спор пред надлежен суд.

Глоба на правно лице

Член 182

(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на правното лице односно трговец поединец кое: 

- на недостоен начин го користи народното творештво и не го наведува изворот 
и потеклото (член 53 став (2)), 



- не ја известува и не доставува информации, документи и податоци, не уплати 
соодветен износ на надоместоци на соодветната организација за колективно 
управување во пропишани рокови и не овозможи увид во документацијата (член 
135 ставови (1), (2) и (3)), 

- без одлагање не ја известува соодветната организација за колективно 
управување за секоја промена на околностите на користењето или за негово 
престанување (член 135 став (5)) и 

- не овозможи пристап и користење на делото преку отстранување на 
технолошките мерки или други средства на лице кое има законски при¬стап во 
случај на исклучоци и ограничувања на правото, определени во Главата втора 
дел 4 од овој закон (член 164). 

(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице, односно 
трговецот-поединец ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на 
одговорното лице во правното лице, односно одговорното лице во трговецот 
поединец. 

(3) Глоба во износ од 500  до 750 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече на физичкото лице за прекршокот од ставот (1) на овој член. 

Глоба за РТВ организација
Член 183

(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе и се изрече за 
прекршок на радио-телевизиска организација која нема да и овозможи на 
организацијата инсталирање на системот од членот 135-а став (1) од овој закон 
(член 135-а став (3)). 
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се 
изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во 
правното лице. 

Глоба за организацијата за необезбедување отчетност и
јавност во работата

Член 185
(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе и се изрече на 
организацијата, ако: 
- не обезбеди независен ревизорски извештај (член 154 став (1) точка 1), 
- не достави годишен финансиски извештај до Владата на Република Македонија 
(член 154 став (1) точка 2) и 
- на својата веб страница не ги објави податоците и актите од членот 158 од овој 
закон (член 158). 
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се 
изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во 
правното лице.


