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"(5) Funksionari i cili udhëheq me institucionin është i 
obliguar të autorizojë së paku një person për menaxhim me 
SIMRNJ, kurse nëse bëhet fjalë për institucion të 
sapoformuar në afat prej dy muajsh nga dita e themelimit 
të institucionit dhe për atë në afat prej pesë ditësh e njofton 
Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës. 

(6) Ministria e Shoqërisë Informatike dhe 
Administratës është e obliguar në afat prej pesë ditësh nga 
pranimi i njoftimit nga paragrafi (5) i këtij neni në adresë 
elektronike të personit të autorizuar nga institucioni t'i 
dorëzojë  emër shfrytëzuesi dhe fjalëkalim për qasje te 
SIMRNJ. 

(7) Personi i autorizuar nga paragrafi (5) i këtij neni 
është i obliguar t'i vendosë, respektivisht kompletojë  të 
dhënat në Regjistrin  e SIMRNJ j, më së voni një muaj nga 
dita e pranimit të emrit shfrytëzues dhe fjalëkalimit nga 
paragrafi (6) i këtij neni, si dhe ta azhurnojë çdo ndryshim 
të ndodhur  të të dhënave në afat prej 10 ditësh nga 
ndodhja e tij.". 

 
Neni 4 

Në nenin 23 paragrafi (3) në alinenë 4 lidhëza "dhe" 
zëvendësohet me presje dhe shtohet alineja e re 5, si vijon: 

"- kujdesi për fëmijë me probleme në zhvillim dhe 
nevoja të veçanta arsimore dhe". 

Në paragrafin (6) fjalët: "alineja 5" zëvendësohen me 
fjalët: "alinetë 5 dhe 6".  

Në paragrafin (7)  pika në fund të fjalisë zëvendësohet 
me presje dhe shtohen fjalët:  "përveç në raste nga 
paragrafi (3) alinetë 5 dhe 6 të këtij neni për të cilat 
zbatohen dispozitat nga sfera e mbrojtjes shëndetësore, 
sigurimi invalidor ose mbrojtja sociale.". 

 
Neni 5 

Në nenin 46 në fjalinë hyrëse fjalët: 7.500 deri 15.000" 
zëvendësohen me fjalët: "2.000 deri 3.000", kurse pas 
fjalës "shqipton" shtohen fjalët "për kundërvajtje". 

Në alinenë 1 fjalët: " në kundërshtim të" zëvendësohet 
me fjalët: "në pajtim ". 

Pas alinesë 1 shtohet aline e re 2, si vijon: 
"- nuk autorizon së paku një person për menaxhimin 

me të dhënat në SIMRNj ose për këtë nuk e njofton 
Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, në 
pajtim me nenin 19 paragrafin (5) të këtij ligji,". 

Në alinetë 2, 3, 4, 5, 6,11 dhe 12 të cilat bëhen aline 3, 
4, 5, 6, 7, 12 dhe 13, fjalët: " në kundërshtim të" 
zëvendësohen me fjalët: "në pajtim". 

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri (2) si vijon: 
"(2) Gjobë në shumë prej 250 deri 500 euro në 

kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
personit të autorizuar për menaxhim me SIMRNJ, nëse nuk 
i vendos, respektivisht nuk i kompleton të dhënat në 
Regjistrin në SIMRNJ  në afat prej një muaji  nga dita e 
pranimit të emrit shfrytëzues dhe fjalëkalimit  për 
SIMRNJ, ose nuk e azhurnon çdo ndryshim të ndodhur  të 
të dhënave në afat prej 10 ditësh nga ndodhja e tij, në 
pajtim me  nenin 19 paragrafi (7) të këtij ligji.". 

 
Neni 6 

Pas nenit 46 shtohen dy nene të reja 46-a dhe 46-b, si 
vijojnë: 

 
"Neni 46-а 

(1) Për kundërvajtje përcaktuar në nenin 46 të këtij 
ligji, inspektori administrativ për të punësuarit në sektorin 
publik nga  neni 14 paragrafi (1)  alinetë 1 dhe 2 të këtij 
ligji respektivisht inspektori i punës për të punësuarit  në 
sektorin publik nga neni 14 paragrafi (1)  alinetë 3 dhe 4 të 

këtij ligji  është obliguar kryerësit të kundërvajtjes t'i 
lëshojë  urdhërpagesë në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.  

(2) Inspektori administrativ respektivisht i punës është i  
obliguar të mbajnë evidencë për urdhër pagesa të lëshuara 
kundërvajtëse dhe për epilogun e procedurave të ngritura  

(3) Në evidencën nga paragrafi (2) i këtij neni 
grumbullohen, përpunohet dhe ruhen të dhënat në vijim: 
emri dhe mbiemri, respektivisht titulli i kryerësit të 
kundërvajtjes, vendbanimi, respektivisht vendqëndrimi, 
selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës 
kundërvajtëse e cila i lëshohet dhe rezultati i procedurës 

(4) Të dhënat personale nga paragrafi (3) i këtij neni 
ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë. 

(5) Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës 
kundërvajtëse i përcakton ministri i Shoqërisë Informatike 
dhe Administratës. 

 
Neni 46-b 

Për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj procedurë 
kundërvajtëse mban edhe sanksion kundërvajtës shqipton 
gjykata kompetente.".   

 
Neni 7 

Funksionari i cili udhëheq me  institucionin është i 
obliguar në afat prej  15 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji të autorizojë së paku një person për të menaxhuar 
me SIMRNJ. 

 
Neni 8 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

_________ 

722. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 
 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  
АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за авторското право и сродните права, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 10 февруари 2016 година. 
   

Бр. 08-936/1 Претседател 
10 февруари 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

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“ број 
115/10,  51/11, 147/13 и 154/15), во член 130 ставот (2) 
се менува и гласи:  
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„(2) Колективното управување може да се оствару-
ва и за исклучиви права што се остваруваат индивиду-
ално, 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 ко-
лективно управување да забрани организацијата за ко-
лективно управување да го управува неговото право.“. 

 
Член 2 

Во членот 135 став (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 започ-
нување со вршење на дејноста, односно емитување на 
програма која содржи авторски дела односно предмети 
на сродни права се должни да побараат дозвола од ор-
ганизацијата 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 инстали-
ран поради тоа што радио-телевизиската организација 
не го овозможила инсталирањето на системот, како и 
во случај на прекин на работата на системот за елек-
тронска евиденција кој не бил предизвикан од органи-
зацијата за колективно управување, радио-телевизиска-
та организација е должна во рок од 30 дена од денот на 
прекинот на работа на системот за електронска еви-
денција до организацијата за колективно управување 
да ја достави во електронски облик дневната датотека 
на користени авторски дела односно предмети на срод-
ни права емитувани на програмата на радио-телевизис-
кaта организација.  

(7) Со договор склучен меѓу организацијата за ко-
лективно управување и радио-телевизиската организа-
ција може да се утврди и друга форма, различна  од 
формата утврдена во став (6) на овој член на доставу-
вање 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 Агенција-
та за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да и ја 
достави дневната евиденција на емитуваната програма 
на радио-телевизиската организација во форма и на на-
чин утврдени со прописите со кои се уредува вршење-
то 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 ав-
торски дела, односно предмети на сродни права, орга-
низациите 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 срод-
ни права (во натамошниот текст: систем за електронска 
евиденција). 

(2) Системот за електронска евиденција е интегри-
рано информациско-комуникациско решение со обез-
беден степен на заштита преку кое се врши електрон-
ско евидентирање, обработка на податоци, следење и 
контрола над емитуваните авторски дела односно пред-
мети 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 ко-
лективно управување инсталирање на системот за 
електронска евиденција. 

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

(5) Взаемните права и обврски на организациите за 
колективно управување и радио-телевизиските органи-
зации во одржувањето во употреба на системот за 
електронска евиденција можат да се уредат и со меѓу-
себен 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 ор-
ганизација, со дозволено временско отстапување сог-
ласно 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 пе-
риодични извештаи за емитуваните авторски дела од-
носно предмети на сродни права по одредени парамет-
ри (број на емитувања на авторското дело, односно 
предметот на сродно право, временски период на еми-
тување, времетраење на емитување, идентификување 
на радио-телевизиските организации на кои е емитува-
но делото, дневен извештај за радио-телевизиските ор-
ганизации кои евидентирале податоци за емитувани ав-
торски дела односно предмети на сродни права во сис-
темот за електронска евиденција);   

- известување по електронски пат до лицето во ор-
ганизацијата за колективно управување и лицето во ра-
дио-телевизиската организација за прекинот во работа-
та 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.  
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(2) Доколку Министерството за култура издало доз-
воли за колективно управување на две или повеќе орга-
низации за колективно управување со ист или различен 
вид на права, кои вклучуваат и прибирање надоместо-
ци 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 обезбеду-
вање и инсталирање на системот за електронска еви-
денција.  

(3) Со договорот од став (2) на овој член се регули-
раат меѓусебните права и обврски на организациите, 
особено сразмерното учество на секоја организација во 
трошоците за  обезбедување, инсталирање и одржува-
ње на системот за електронска евиденција, создавање-
то на заедничката датотека на податоци на авторски де-
ла односно предмети на сродни права и други прашања 
поврзани со функционирањето на системот за елек-
тронска 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 издава-
њето на дозволата од ставот (2) на овој член, организа-
циите не го склучат договорот од ставот (2) на овој 
член, Министерството за информатичко општество и 
администрација во соработка со Комисијата за посре-
дување во авторското право и сродните права, на бара-
ње 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 Ми-
нистерството за информатичко општество и админис-
трација. 

(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 одзема-
ње на дозволата на организациите од ставот (2) на овој 
член.  

(8) Во случај од став (2) на овој член, Министер-
ството за информатичко општество и администрација 
по претходно мислење на Министерството за култура 
ќе издаде согласност за заедничка употреба на систе-
мот 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 барање-
то 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-теле-
визиската организација заради инсталирање на систе-
мот за електронска евиденција, да го инсталира систе-
мот за електронска евиденција кај радио-телевизиските 
организации,  да го одржува во работа и да ја следи ра-
ботата 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 сис-
темот. 

(5) Доколку прекинот на работата на системот за 
електронска евиденција е предизвикан од пречки во ра-
ботата на компјутерскиот систем во радио-телевизис-
ката 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 на-
соки 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 от-
странување на пречките во работата на системот за 
електронска евиденција лицето е должно да состави за-
писник. 

(6) Организациите за колективно управување се 
должни да им овозможат на авторите, односно носите-
лите на сродните права увид во податоците од систе-
мот 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 орга-
низации увид во податоците од системот за електрон-
ска 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 ко-
рисничко име и лозинка. 

 
Права и обврски на радио-телевизиската организа-

ција 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 орга-
низација.   

(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-теле-
визиската организација во комуникација со системот за 
електронска евиденција во организацијата за колектив-
но управување.  

(3) Доколку  лицето од став (1) на овој член утврди 
дека во радио-телевизиската организација системот за 
електронска евиденција не функционира е должно вед-
наш 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.  
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(4) Лицето од став (1) на овој член  е должно да по-
стапи по насоките за отстранување на пречките во ра-
бота 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 комјутер-
скиот 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 систе-
мот за електронска евиденција, услугите кои ги обезбе-
дува, мерките за обезбедување заштита, минималните 
технички услови кои треба да ги исполни радио-теле-
визиската организација заради обезбедување компати-
билност со системот за електронска евиденција и дру-
гите прашања од важност за работата на системот ги 
пропишува министерот за култура, во согласност со 

министерот за информатичко општество и администра-
ција.“. 

 
Член 5 

Во членот 137 став (1) точките 3), 4) и 5),  се мену-
ваат и гласат: 

„3) кога користењето на авторското дело, односно 

предметот на сродните права се врши од страна на ра-
дио-телевизиска организација во која е инсталиран сис-
темот за електронска евиденција, надоместокот за ко-
ристење 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 ра-
дио-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 ра-
дио-телевизиската организација во случајот од точката 
3) на овој став на барање на радио-телевизиската орга-
низација со договор можат да утврдат надоместот за 
користење на авторско дело  односно предмет на срод-

но право да се определи  во процент од приход соглас-
но 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: „точ-
ките 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 гла-
сат: 

„(4) Средствата на организацијата остварени од ка-
мати 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 по-
датоците 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 систе-
мот за електронска евиденција, односно во согласност 
со податоците од член 135 ставови (6) и (7) од овој за-
кон.  

(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 носи-
телите на сродните права сразмерно на исплатата на 
надоместокот кои 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 овој закон.“. 

 
Член 8 

Во член 146 по ставот (1) се додаваат два нови ста-
ва (2) и (3) , кои гласат:  

„(2) Барањето од ставот (1) на овој член се доставу-
ва согласно Законот за општата управна постапка. 

(3) Формата и содржината на образецот на барање-
то 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 орга-

низацијата приложува статут, односно договор за осно-
вање и друга документација определена со овој закон, а 
решението за упис во Централниот регистар на Репуб-
лика Македонија го обезбедува Министерството за 
култура по службена должност.“. 

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

 
Член 9 

Во членот 150 став (3) по зборот „закон“ точката се 
заменува со запирка  и се додаваат зборовите: „во по-
стапка и на начин утврдени во  член 135-б од овој за-
кон.“. 

 
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 кул-
тура утврди  дека  организацијата од средствата приб-
рани по основ на надоместоци, за трошоци на работе-
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њето на организацијата потрошила износ поголем од 
законски утврдениот максимален износ, Министер-
ството 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 членот 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 за-

менуваат 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 про-

тиввредност ќе се изрече за прекршок на радио-телеви-

зиската организација ако:  

1) не назначи лице за следење на работата на систе-

мот за електронска евиденција (член 135-г став (1)); 

2) не ја  следи работата и не го одржува инсталира-

ниот 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 органи-

зација (член 135-г став (3)); и 

4) не постапи по насоките на организацијата за колек-

тивно управување за отстранување на пречките во работе-

њето 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 про-

тиввредност  ќе и се изрече за прекршок  на организа-

цијата ако: 

1) не назначи лице за следење на работата на систе-

мот за електронска евиденција (член 135-в став (1)); 

2) не преземе мерки за отстранување на пречките во 

функцонирањето на системот за електронска евиденци-

ја (член 135-в став (4)); 

3) не ја извести радио-телевизиската организација 

за пречки во работата на компјутерскиот систем во ра-

дио-телевизиската организација, не даде насоки на ра-

дио-телевизиската организација за отстранување на 

пречките во работењето или не пристапи во простории-

те на радио-телевизиската организација со цел да се от-

странат 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 ор-
ганизации 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 орга-
низациите за колективно управување, започнати пред 
денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе продол-
жат  според одредбите од овој закон. 

 
Член 16 

Радио-телевизиските организации кои на денот на 
влегувањето во сила на овој закон вршат дејност, од-
носно емитуваат програма која содржи авторски дела 
односно предмети на сродни права од организацијата 
за колективно управување ќе побараат дозвола за ко-
ристење 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 има-
ат добиено дозвола за употреба на системот за елек-
тронска евиденција ќе ја усогласат работата на систе-
мот за електронска евиденција со одредбите од овој за-
кон 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 дода-
ва 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 влегување-
то 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 отпоч-
нат да се применуваат со отпочнувањето на примената 
на Законот за општата управна постапка, согласно член 
141 од Законот за општата управна постапка   („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 124/15). 

 
Член 21 

Овој закон влегува во сила  со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“. 


