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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
РАДИОДИФУЗНАТА ДЕЈНОСТ 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.145 од 05.11.2010 година) 

Член 1 

Во Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
100/2005, 19/2007, 103/2008 и 6/10), членот 147 се менува и гласи:  
"Работите во врска со водењето на регистарот на обврзници за плаќање на радиодифузна 
такса ги врши МРТ. 

Работите во врска со пресметувањето, утврдувањето и наплатата на средствата од 
радиодифузната такса на корисниците од членот 146 на овој закон, во име и за сметка на 
МРТ, ги врши Управата за јавни приходи. 

Во постапката за утврдување и наплата на средствата од радиодифузната такса се 
применуваат одредбите од Законот за даночната постапка. 

Управата за јавни приходи врз основа на податоците од регистарот на обврзници на 
радиодифузна такса го утврдува месечниот износ на радиодифузната такса, кој 
обврзникот е должен да го плати најдоцна до 15-ти наредниот месец, во спротивно за 
секое задоцнување е должен да плати камата утврдена со закон. 

Наплатата се врши на сметка на МРТ која уплатените средства ги насочува на корисниците 
наведени во членот 145 на овој закон, во износи утврдени во членот 149 на овој закон.” 

Член 2 

Во членот 149 ставот 2 се менува и гласи:  
“Од вкупно уплатените средства од радиодифузната такса Управата за јавни приходи 
задржува износ во висина од 3% за покривање на трошоците за утврдување и наплата на 
средствата од радиодифузната такса.” 

Член 3 

Во членот 150 зборовите: “Законот за извршување” се заменуваат со зборовите: “Законот 
за даночната постапка”. 

Член 4 

Со денот на примената на овој закон започнатите, а незавршени постапки пред МРТ, ќе 
продолжат да се водат пред Управата за јавни приходи. 



База на закони www.pravdiko.mk 

2 |  С т р а н и ц а
 

Член 5 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година. 

 


