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Neni 5 
Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të përcaktuara 

sipas nenit 1 të këtij vendimi, është i përfshirë edhe kompensimi 
i financimit të aktiviteteve të fushës së mjedisit jetësor, që sipas 
nenit 184, paragrafi (2), nënpika 2) të Ligjit të Mjedisit Jetësor, e 
paguajnë tatimpaguesit e përcaktuar me këtë ligj: 

 

- Benzinë motori - 

EUROSUPER BS – 95  
 0,080 (denarë/litër) 

- Benzinë motori - 

EUROSUPER BS – 98 
 0,080 (denarë/litër) 

- Naftë motori – 

EURODIZEL BS (D-E V) 
 0,030 (denarë/litër) 

- Vaj për djegie – EKSTRA 

I LEHTË 1 (EL-1) 
 0,040 (denarë/litër) 

- Mazut M-1 SU     0,050 (denarë/kilogram) 
 

Neni 6 
Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të përcaktuara 

sipas nenit 1 të këtij vendimi, është përfshirë edhe kompensimi i 
rezervave të detyrueshme të naftës dhe të derivateve të naftës, të 
cilin në pajtueshmëri me nenin 24, paragrafi (3) të Ligjit të 
Rezervave të Detyrueshme të Naftës dhe të Derivateve të 
Naftës, e paguajnë tatimpaguesit gjatë importit dhe/ose 
prodhimit të derivateve të naftës:  

 

- Benzinë motori - 

EUROSUPER BS – 95  
 0,890 (denarë/litër) 

- Benzinë motori - 

EUROSUPER BS – 98 
 0,890 (denarë/litër) 

- Naftë motori – 

EURODIZEL BS (D-E V) 
 0,300 (denarë/litër) 

- Vaj për djegie – EKSTRA 

I LEHTË 1 (EL-1) 
 0,300 (denarë/litër) 

- Mazut M-1 SU     0,740 (denarë/kilogram) 
 

Neni 7 
Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të 

përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, akcizat që i 
paguajnë tatimpaguesit në pajtueshmëri me rregullat e 
akcizave kanë këto vlera: 

 

- Benzinë motori - 

EUROSUPER BS – 95  
 22,00 (denarë/litër) 

- Benzinë motori - 

EUROSUPER BS – 98 
 22,00 (denarë/litër) 

- Naftë motori –   

EURODIZEL BS (D-E V) 
 17,50 (denarë/litër) 

- Vaj për djegie – EKSTRA 

I LEHTË 1 (EL-1) 
 17,50 (denarë/litër) 

- Mazut M-1 SU      0,100 (denarë/kilogram) 
 

Neni 8 
Ky vendim hyn në fuqi ditën e miratimit të tij, ndërkaq 

do të fillojë të zbatohet në orën 00:01 të datës 13.4.2021 
dhe do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut” dhe në faqen e internetit të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
 Kryetari 
   i Komisionit Rregullator i 

Energjetikës       
Nr. 02-642/1 dhe i Shërbimeve të Ujit të 
     12.4.2021 Republikës së Maqedonisë së Veriut,  
     Shkup Марко Бислимоски, d.v. 

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА 
АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ПРАВА ЗАМП 

1265. 
ОПШТА ПРЕСМЕТКА 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ПРИБРАНИТЕ АВТОРСКИ  
НАДОМЕСТОЦИ ПО ОСНОВ НА ПРАВО НА ЈАВ-
НО СООПШТУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ НЕСЦЕНСКИ  

ДЕЛА ЗА 2020 ГОДИНА 
 
I) Репартициони класи за јавно соопштување на му-

зички несценски дела се: 
100) РАДИО                              
- Приходите од Јавното претпријатие македонско 

радио, 
- Дел од приходите од јавното пренесување т.е. јав-

ното соопштување преку звучник, екран или друго тех-
ничко средство согласно чл. 32, 33 ст. 3 и 37 ст. 2 од 
Правилнокот за распределба на авторските надоместо-
ци („Сл. весник на РМ“ бр. 141/14 и 36/16). 

- Приходите од радијските кабелски мрежи. 
 
200) КОНЦЕРТИ НА СЕРИОЗНА МУЗИКА 
- Приходите од концерти на сериозна музика. 
 
300) ТЕЛЕВИЗИЈА 
- Приходите од Јавното претпријатие македонска 

телевизија, 
- Дел од приходите од јавното пренесување т.е. јав-

ното соопштување преку звучник, екран или друго тех-
ничко средство согласно чл. 32, 33 ст. 3 и 37 ст. 2 од 
Правилнокот за распределба на авторските надомес-
тоци(„Сл. весник на РМ“ бр. 141/14 и 36/16). 

- Приходите од телевизиските кабелски мрежи. 
 
400) ПРИРЕДБИ 
- Приходите од забави, игранки, другарски вечери, 

матурски, дипломски, модни ревии,   артистички и 
спортски натпревари и сл. 

 
500) УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ СО ЖИВА 

МУЗИКА 
- Приходите остварени врз оваа основа. 
 
600) КОНЦЕРТИ НА ПОПУЛАРНА МУЗИКА 
- Приходите од концертите на популарна музика. 
 
700) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА 

НА ЛОКАЛНО НИВО 
- Приходите од радио и телевизиски програмиски 

сервиси врз ова основа, 
- Дел од приходите од јавното пренесување т.е. јав-

ното соопштување преку звучник, екран или друго тех-
ничко средство согласно чл. 32, 33 ст. 3 и 37 ст. 2 од 
Правилнокот за распределба на авторските надоместо-
ци („Сл. весник на РМ“ бр. 141/14 и 36/16). 

- Приходите од телевизиските и радијските кабел-
ски мрежи. 

 
  800) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШ-

ТВА НА РЕГИОНАЛНО НИВО 
- Приходите од радио и телевизиски програмиски 

сервиси врз ова основа, 
- Дел од приходите од јавното пренесување т.е. јав-

ното соопштување преку звучник, екран или друго тех-
ничко средство согласно чл. 32, 33 ст. 3 и 37 ст. 2 од 
Правилнокот за распределба на авторските надоместо-
ци („Сл. весник на РМ“ бр. 141/14 и 36/16). 

- Приходите од телевизиските и радијските кабел-
ски мрежи. 
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900) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА 
НА ДРЖАВНО НИВО-РАДИЈА 

- Приходите од радио програмиски сервиси врз ова 
основа, 

- Дел од приходите од јавното пренесување т.е. јав-
ното соопштување преку звучник, екран или друго тех-
ничко средство согласно чл. 32, 33 ст. 3 и 37 ст. 2 од 
Правилнокот за распределба на авторските надоместо-
ци („Сл. весник на РМ“ бр. 141/14 и 36/16). 

- Приходите од телевизиските и радијските кабел-
ски мрежи. 

 
910) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА 

НА ДРЖАВНО НИВО-ТЕЛЕВИЗИИ 
- Приходите од телевизиски програмиски сервиси 

врз ова основа, 
- Дел од приходите од јавното пренесување т.е. јав-

ното соопштување преку звучник, екран или друго тех-
ничко средство согласно чл. 32, 33 ст. 3 и 37 ст. 2 од 
Правилнокот за распределба на авторските надоместо-
ци („Сл. весник на РМ“ бр. 141/14 и 36/16). 

- Приходите од телевизиските и радијските кабел-
ски мрежи. 

 
II) Фондовите на сите репартициони класи се това-

рат со трошоците на заштитата, распределбата и оста-
натите трошоци на заштитата во единствен процент. 
Овие трошоци  во календарската 2020 год. изнесуваа 
15% согласно  член 144 став 1 точка 4 од ЗАПСП („Сл. 
весник на рм бр. 115/10; 140/10;51/11; 147/13; 154/15 и 
27/16) и член 50 став 1 од  Статутот на ЗАМП.  

 
III) Врз основа на чл. 37 став 1 од Правилникот за 

распределба на авторските надоместоци („Сл. весник 
на РМ“ бр. 141/14 и 36/16) фондовите на репартицио-
ните класи се зголемени со средствата на организација-
та остварени од камати на вложени средства во банка и 
други приходи, во износ од 30% се распределуваат ме-
ѓу авторите, сразмерно на исплатата на надоместокот 
кои тие го оствариле согласно со податоците за корис-
тени дела од членот 135 став (1) од ЗАПСП а во износ 
од  70% се распределуваат меѓу авторите, во соглас-
ност со податоците за користени дела од системот за 
електронска евиденција, односно во согласност со по-
датоците од член 135 ставови (6) и (7) од ЗАПСП. 

 Согласно на погоре искажаното износот од 
1.313.396,00 ден.  остварен од камати на вложени сред-
ства во банка и други приходи се распределува во след-
ните репартициони класи и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV) Врз основа на чл. 37 став 2 од Правилникот за 

распределба на авторските надоместоци („Сл. весник 
на РМ“ бр. 141/14 и 36/16) фондовите на репартицио-
ните класи се зголемени со средствата кои организаци-
јата ги прибира од корисниците, а се пресметуваат во 
паушални износи и средствата кои организацијата  ги 
прибира од кабелско реемитување авторски дела, се 
распределуваат меѓу авторите сразмерно на исплатата 
на надоместокот кој тие го оствариле во согласност со 
податоците за користени дела од системот за електрон-
ска евиденција односно во согласност со податоците од 
член 135 ставови (6) и (7) од ЗАПСП. 

Согласно на погоре искажаното износот кој ЗАМП 
го има прибрано од корисниците, а е пресметан во пау-
шални износи изнесува 17.702.187,00 ден. а износот кој 
ЗАМП го има прибрано од корисниците од кабелско 
реемитување по основ на музички дела изнесува 
46.631.290,00 ден. 

V) Авторските надоместици за заштитени дела во 
репартиционите класи РАДИО, КОНЦЕРТИ НА СЕ-
РИОЗНА МУЗИКА, ТЕЛЕВИЗИЈА, КОМЕРЦИЈАЛНИ 
РАДИО И ТЕЛЕВИЗИСКИ СТАНИЦИ НА ЛО-
КАЛНО, РЕГИОНАЛНО И ДРЖАВНО НИВО пресме-
тани се по основ на вредност од еден поен. 

Вредноста на еден поен утврдена е така што нето 
паричниот фонд на секоја од наведените репартициони 
класи е добиен по претходно наведена постапка, поде-
лен со вкупниот фонд на поени на секоја репартициона 
класа, кои се добиени со обработка на податоците за 
емитувани и изведени музички несценски дела од соод-
ветени програми. 

VI) Авторските надоместоци за заштитените дела 
во репартиционите класи  ПРИРЕДБИ, УГОСТИТЕЛ-
СКИ ОБЈЕКТИ СО ЖИВА МУЗИКА И КОНЦЕРТИ 
НА ПОПУЛАРНА МУЗИКА, пресметани се така што 
наплатениот авторски надомест за секој програм во по-
единечната репартициона класа распределен е на авто-
ри чии дела се јавуваат во тој програм сразмерно трае-
њето на нивното изведување. 

 
I. УТВРДЕНИ НЕТО ПАРИЧНИ ФОНДОВИ ЗА 

РАСПРЕДЕЛБА ПО РЕПАРТИЦИОНИ КЛАСИ 
Врз основа на Одлуката на Собранието на ЗАМП 

бр. 0201-89/1 од 30.03.2021 год. за приходите и расхо-
дите на авторските надоместоци собрани во 2020 год. 
по основ на мали права, како и Одлуката на Управниот 
одбор на ЗАМП бр. 0202-87/1 од 29.03.2021 год. ут-
врдено е: 

 
Вкупниот фонд изнесува:         96.408.624,00 ден.      
Денарски депозити:         1.313.396,00 ден. 

 _____________________ 
       
ВКУПЕН НЕТО ФОНД ЗА   
РАСПРЕДЕЛБА ИЗНЕ СУВА: 97.722.020,00 ден.       

        
II. ПРЕСМЕТКА НА АВТОРСКИТЕ НАДОМЕС-

ТОЦИ  ЗА РЕПАРТИЦИОНИТЕ КЛАСИ РАДИО 100), 
КОНЦЕРТИ (С) 200), ТЕЛЕВИЗИЈА 300), ТРГОВСКИ 
РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА ЛОКАЛНО НИВА 
700), ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА 
РЕГИОНАЛНО НИВО 800), ТРГОВСКИ РАДИОДИ-
ФУЗНИ ДРУШТВА НА ДРЖАВНО НИВО-РАДИЈА 
900) И ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА 
ДРЖАВНО НИВО-ТЕЛЕВИЗИИ 910). 

Врз основа на утврденитепарични фондови и поени 
на фондовите, пресметана е вредноста на еден поен во 
наведените репартициони класи: 

 
100) РАДИО  
Со поделбата на паричниот фонд од оваа репарти-

циона класа во износ од 49.447.814,00 ден. со вкупниот 
фонд на поени по овој основ, утврдена е вредност на 1 
(еден) поен за 2020 год.                      44.83 ден. 

     
200) КОНЦЕРТИ НА СЕРИОЗНА МУЗИКА 
Со поделбата на паричниот фонд од оваа репарти-

циона класа во износ од 217.053,00 ден. со вкупен фонд 
на поени по овој основ, утврдена е вредност на 1 (еден) 
поен за 2020 год.                                  0.99 ден. 

 
300) ТЕЛЕВИЗИЈА 
Со поделбата на паричниот фонд од оваа репарти-

циона класа во износ од 16.291.769,00 ден. со вкупен 
фонд на поени по овој основ, утврдена е вредност на 1 
(еден) поен за 2020 год.                         42.69 ден. 
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700) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА 
НА ЛОКАЛНО НИВО                                                    

Со поделбата на паричниот фонд од оваа репарти-
циона класа во износ од 5.082.742,00 ден. со вкупен 
фонд на поени по овој основ, утврдена е вредност на 1 
(еден) поен за 2020 год.                           1.50 ден. 

 
  800) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШ-

ТВА НА РЕГИОНАЛНО НИВО  
Со поделбата на паричниот фонд од оваа репарти-

циона класа во износ од 5.973.880,00 ден. со вкупен 
фонд на поени по овој основ, утврдена  е вредност на 1 
(еден) поен за 2020 год.                           1.54 ден. 

                                              
900) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА 

НА ДРЖАВНО НИВО-РАДИЈА  
Со поделбата на паричниот фонд од оваа репарти-

циона класа во износ од 2.379.957,00 ден. со вкупен 
фонд на поени по овој основ, утврдена е вредност на 1 
(еден) поен за 2020 год.                         11.29 ден. 

                                                                                      
910) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА 

НА ДРЖАВНО НИВО-ТЕЛЕВИЗИИ                                                 
Со поделбата на паричниот фонд од оваа репарти-

циона класа во износ од 12.100.869,00 ден. со вкупен 
фонд на поени по овој основ, утврдена е вредност на 1 
(еден) поен за 2020 год.                        42.93 ден. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.ПРЕСМЕТКА НА АВТОРСКИТЕ НАДОМЕС-
ТОЦИ ЗА РЕПАРТИЦИОНИТЕ КЛАСИ 

 
400) ПРИРЕДБИ 
500) УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ СО ЖИВА МУ-

ЗИКА 
600) КОНЦЕРТИ НА ПОПУЛАРНА МУЗИКА  
 
Врз основа на утврдениот фонд, како и одлуката за 

оваа општа пресметка пресметани се авторските надо-
местоци на горе наведените класи како и вредноста на 
факторите и тоа: 

 
 
 
  
 
 
 
Према наведените пресметки да се изврши поеди-

нечна пресметка и исплата на авторските надоместоци 
на домашните и странските автори и носители на ав-
торски права за 2020 год.     

 
Бр. 02-91/1 Собрание на ЗАМП  

30 март 2021 година Претседател, 
Скопје Борче Нечовски, с.р. 
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