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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75  ставови 1  и 2  од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИОВИЗУЕЛНИТЕ ДОБРА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за аудиовизуелните
добра,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015
година.

Бр. 08-4011/1 Претседател
27 август 2015 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ  И  ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
АУДИОВИЗУЕЛНИТЕ ДОБРА

Член 1
Во Законот за аудиовизуелните добра („Службен весник на Република Македонија”

број 103/2008, 47/11 и 51/11) во членот 20 став (2) зборовите: „придружна документација“
се заменуваат со зборовите: „придружни материјали“, а по првата реченица се додава нова
реченица која гласи: „Доколку аудиовизуелните добра се создадени во дигитален формат,
продуцентот веднаш по реализацијата, до Кинотеката на Македонија ги доставува и
финалната  верзија на  филмот,  изворните  материјали,  како  и  другите  филмски  и
нефилмски материјали (аудио, титлови, интермедиа, пишувани материјали, фотографии,
пропаганден материјал и др.).“

Во ставот (4) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат
зборовите: „без оглед на видот на носачот“.

Во ставот (7) зборовите: „неупотребена копија“ се заменуваат со зборовите: „копија од
радиодифузните програми“.

По ставот (7) се додава нов став (8) кој гласи:
„(8) Содржината, видот и форматот на материјалите кои се доставуваат до Кинотеката на

Македонија ги пропишува министерот.“

Член 2
Насловите на членовите 36, 37 и 38 и членовите 36, 37 и 38 се менуваат и гласат:
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„Посебни услови за избор и реизбор во изборни
стручни звања

Член 36
(1) Во изборното стручно звање виш филмолог може да биде избрано лице кое има:
- најмалку пет години работно искуство како филмолог или најмалку три години

работно искуство како филмолог и завршено магистерски, односно докторски студии од
соодветната област и

- положено стручен испит за виш филмолог.
(2) Во изборното стручно звање филмолог-советник може да биде избрано лице кое

има:
- пет години работно искуство како виш филмолог и
- стручен придонес во дејноста за заштита на аудиовизуелните добра   кој може да се

изрази со најмалку 250 бодови во согласност со актот од член 40-а од овој закон.
(3) Лицата од ставовите (1) и (2) на овој член се реизбираат на секои пет години.
(4) Во стручното звање виш филмолог може да се реизбере лице кое дало стручен

придонес во дејноста за заштита на аудиовизуелните добра преку учество и реализација на
проекти (авторство на каталози, стручно истражување, прибавување и обработка на
аудиовизуелни добра, истражувања во дејноста за заштита на аудиовизуелните добра) и
објавување на стручни трудови и публикации во областа, кој може да се изрази со
најмалку 150 бодови согласно актот од член  40-а од овој закон.

(5) Во стручното звање филмолог-советник може да се реизбере лице кое дало стручен
придонес во дејноста за заштита на аудиовизуелните добра преку учество и реализација на
проекти (авторство на каталози, стручно истражување, прибавување и обработка на
аудиовизуелни добра, истражувања во дејноста за заштита на аудиовизуелните добра) и
објавување на стручни трудови и публикации во областа   кој може да се изрази со
најмалку 250 бодови согласно актот од член 40-а од овој закон.

(6) По исклучок од ставот (3) на овој член, лицата од ставовите (1) и (2) на овој член
кои имаат уште десет години до остварување на правото на пензија, не подлежат на
реизбор.

(7) Стекнувањето на стручното звање е основ за унапредување на стручниот работник во
повисоко работно место.

Постапка за полагање стручен испит и постапка
за избор и реизбор во стручни звања

Член 37
(1) Изборот и реизборот во изборните стручни звања од членот 36 од овој закон го

врши министерот врз основа на предлог од рецензиона комисија.
(2) Рецензионата комисија е составена од претседател и два члена кои ги именува

министерот со мандат од две години. За претседател и членови на рецензионата комисија
може да се именуваат работници со стручно звање филмолог-советник. При именувањето
на претседателот и членовите на рецензионата комисија се води сметка за начелото на
соодветната  и  правична  застапеност  на  припадниците  на  заедниците  во  Република
Македонија.

(3) Рецензионата комисија:
- утврдува дали лицата ги исполнуваат условите за полагање стручен испит и за избор,

односно реизбор во стручно звање утврдени со овој закон и со актот од членот 40-а од
овој закон;
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- го оценува полагањето на стручниот испит од членот 36 став (1) алинеја 2 од овој
закон;

- го врши бодирањето од членот 36 став (2) алинеја 2 и ставови (4) и (5) од овој закон и
- доставува  до  министерот  предлог  за  избор/невршење  избор,  односно  реизбор/

невршење реизбор во стручно звање.
(4) Рецензионата комисија, предлогот од ставот (3) алинеја 4 на овој член го доставува до

министерот во рок од 30 дена од денот на доставување на барањето за  избор, односно за
реизбор во стручно звање.

(5) Предлогот од ставот (3) алинеја 4 на овој член содржи: биографски податоци за
кандидатот, оцена за исполнетоста на условите за избор, односно реизбор во стручно
завање, оценка за избор во стручно звање според резултатите од стручниот испит и оценка за
избор, односно реизбор во стручно звање согласно со добиените бодови од актот од член
40-а од овој закон.

(6) Постапката за избор и реизбор во стручно звање трае најдолго два месеца.
(7)  Министерот  во  рок  од 15  дена  од  денот  на  доставување  на  предлогот  од

рецензионата комисија донесува решение за избор/невршење избор, односно реизбор/
невршење реизбор во стручно звање.

(8) Против решението од ставот (7) на овој член може да се изјави жалба во рок од 15 дена
до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во
втор степен. Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

(9) Административно-техничките  работи  за  рецензионата  комисија  ги  врши
Министерството.

Поведување постапка за избор и реизбор
во стручно звање

Член 38
(1) Постапка за избор во стручно звање се поведува по барање на заинтересираниот

стручен работник.
(2)  Доколку  стручниот  работник  не  се  избере  во  стручното  звање  поради

неисполнување на условите за избор во стручното звање, има право во рок од шест месеци од
денот на донесување на решението за не вршење избор во стручно звање, да достави ново
барање за избор во стручно звање.

(3) Постапката за реизбор во стручно звање ја поведува директорот на јавната кинотека,
најдоцна во рок од три месеци пред истекот на рокот за реизбор.

(4)  Доколку  стручниот  работник  не  се  реизбере  во  стручното  звање  поради
неисполнување на условите за реизбор во стручното звање утврдени со овој закон, има
право во рок од шест месеци на повторен реизбор, а продолжува со работа на истото
работно место со истото стручно звање.

(5) Доколку и по вторпат не биде реизбран, стручниот работник го губи претходно
стекнатото стручно звање и во рок од 30 дена со решение на директорот се распоредува на
друго работно место во пониско стручно звање од претходно стекнатото стручно звање.
Стручниот работник, во рок од шест месеци од денот на распоредувањето на друго
работно место во пониско стручно звање, има право да поднесе ново барање за избор во
повисоко стручно звање од постојното, во постапка согласно со овој закон.

(6) Против решението од ставовите (4) и (5) на овој член, стручниот работник во рок од 15
дена од денот на прием на решението има право на приговор до управниот одбор на јавната
кинотека. Управниот одбор одлучува по приговорот во рок од осум дена од денот на приемот
на приговорот.

3 од 6

www.pravdiko.mk

www.pravdiko.mk


Службен весник на РМ, бр. 154 од 4.09.2015 година

(7) Против одлуката на управниот одбор може да се изјави тужба во рок од 30 дена од
денот на донесување на одлуката на управниот одбор, до надлежен суд. Тужбата не го
одлага извршувањето.“

Член 3
Членот 39 се менува и гласи:
„(1) Стручните работи во кинотеката ги вршат работници со неизборни стручни звања

и тоа:
- филмски техничар, со соодветно средно образование;
- виш филмски техничар со соодветно више образование или стекнати најмалку 180

кредити според ЕКТС и
- филмолог со соодветно високо образование или стекнати најмалку 240 кредити

според ЕКТС.“

Член  4
По членот 40 се додава нов член 40-а,  кој гласи:

„Член 40-а
Министерот ги пропишува соодветноста на видот на образованието и описот на

стручните звања  во  дејноста  за  заштита  на  аудиовизуелните  добра,  програмата  за
полагање на стручниот испит и начинот на утврдување на бодовите за избор, односно
реизбор во стручните звања.”

Член 5
Член 41-а се брише.

Член 6
Во членот 42 ставот (2) се менува и гласи:
„(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 7
Во членот 42-а во ставот (1) во воведната реченица зборовите: „1.000 до“ се бришат. Во
алинејата 1 бројот„ (2)“ се заменува со бројот „(3)“.
Во алинејата 2 по зборовите: „копија на доброто“ се додаваат зборовите: „односно

дигитален формат на доброто“.
Во алинејата 6 зборовите: „една неупотребена копија“ се заменуваат со зборовите:

„копија од радиодифузните програми“.
Во алинејата 7 сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со запирка.
Во алинејата 8 точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додава

сврзникот „и“.
По алинејата 8 се додава нова алинеја 9, која гласи:
„- не поведе постапка за реизбор во стручно звање во рокот утврден со овој закон (член 38

став (3)).“
Ставот (2) се менува и гласи:
„(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 8
Членот 42-б се менува и гласи:
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„Oдмерувањето на висината на глобата за правно лице се врши согласно Законот за
прекршоците.“

Член 9
По членот 42-б се додава нов член 42-в кој гласи:

„Член 42-в
(1) За прекршоците утврдени во членот 42 од овој закон, прекршочна постапка води и

прекршочна  санкција  изрекува  Министерството  за  култура (во  натамошниот  текст:
Прекршочниот орган).

(2) За прекршоците утврдени во членот 42-а на овој закон, прекршочна постапка води и
прекршочна санкција изрекува надлежниот суд.

(3) Прекршочната постапка од ставот (1) на овој член пред Прекршочниот орган ја води
Комисија за одлучување по прекршок (во натамошниот текст: Прекршочната комисија)
формирана од страна на министерот за култура.

(4) Прекршочната комисија е составена од овластени службени лица вработени во
Министерството  за  култура,  од  кои  едно  ја  врши  функцијата  на претседател  на
Прекршочната комисија.

(5) Прекршочната комисија е составена од три члена и нивни заменици и тоа:
- двајца дипломирани правници, од кои еден со положен правосуден испит со пет

години работно искуство во својата област и
- еден член со висока стручна подготовка од областа на општествените науки со пет

години работно искуство од својата област.
(6) Прекршочната комисија се избира за времетраење од три години со право на

повторен избор на членовите.
(7) За претседател на Прекршочната комисија може да биде избран само дипломиран

правник со положен правосуден испит.
(8) Прекршочната комисија за Прекршочниот орган ја води прекршочната постапка

согласно Законот за прекршоците  и одлучува за прекршоците утврдени со овој и со друг
закон и изрекува прекршочни санкции утврдени со овој закон, Законот за прекршоците и
со друг закон.

(9) Покрај членовите на Прекршочната комисија министерот за култура може да
определи секретар на Прекршочната комисија кој врши административни работи за
Комисијата.

(10) Прекршочната комисија донесува деловник за својата работа.
(11) Против одлуката за прекршок што ја донела Прекршочната комисија може да се

поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на
инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.

Член 10
Насловот на членот и членот 43 се менуваат и гласат:

„Постапка за издавање на прекршочен платен налог

Член 43
(1) За прекршоците од членовите 42 и 42-а од овој закон, инспекторот за култура на

сторителот на прекршокот ќе му издаде прекршочен платен налог, согласно Законот за
прекршоците.
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(2) Доколку сторителот го прими прекршочниот платен налог, истиот треба да го
потпише. Примањето на прекршочниот платен налог од сторителот на прекршокот се
забележува во записникот.

(3) Во записникот од ставот (2) на овој член се утврдува начинот на кој ќе се отстранат
штетните последици од прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од
сторениот прекршок.

(4) Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и прекршочниот
платен налог го потпишува одговорното лице или од него овластено лице.

(5) Инспекторот за култура е должен да води евиденција за издадените прекршочни
платни налози и за исходот на покренатите постапки.

(6) Во евиденцијата од ставот (5) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат
следните  податоци:  име  и  презиме,  односно  назив  на  сторителот  на  прекршокот,
живеалиште,  односно  престојувалиште,  седиште,  вид  на прекршокот,  број  на
прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

(7) Личните податоци од ставот (6) на овој член се чуваат пет години од денот на
внесување во евиденцијата.

(8) Министерот з ја пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.“

Член 11
(1) На лицата кои до денот на отпочнувањето на примената на одредбите од членовите од

2, 3  и 4  од  овој  закон,  се  здобиле  со  стручно  звање  согласно  Законот  за
аудиовизуелните добра („Службен весник на Република Македонија” број 103/2008, 47/11 и
51/11), здобиеното звање им се признава согласно овој закон.

(2) Постапките за здобивање на стручните звања започнати според прописите што
важеле пред отпочнувањето на примената на одредбите од членовите од 2, 3 и 4 од овој
закон, ќе се завршат според Законот за аудиовизуелните добра („Службен весник на
Република Македонија” број 103/2008, 47/11 и 51/11).

Член  12
Подзаконскиот акт од членот 4 од овој закон ќе се донесе во рок од три   месеци од

денот на влегувањето во сила на овој закон, а подзаконскиот акт од членот 10 став (8) од
овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член  13
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република

Македонија”, а одредбите од членовите 2, 3 и 4 од овој закон ќе отпочнат да се
применуваат од 1 јануари 2016 година.
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