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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 РАДИОДИФУЗНАТА ДЕЈНОСТ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за радиодифузната
дејност,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25
јануари 2012 година.
Бр. 07-440/1
25 јануари 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАДИОДИФУЗНАТА
ДЕЈНОСТ
Член 1
Во Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник на Република Македонија“
број 100/2005, 19/2007, 103/2008, 152/2008, 6/10, 145/10 и 97/11), членот 76 се менува и
гласи:
„Јавниот радиодифузен сервис и радиодифузерите можат на своите програми да
емитуваат игри на среќа кои Република Македонија самостојно ги приредува, односно се
организирани од субјект кој има лиценца од надлежен орган за организирање на игри на
среќа.
Јавниот радиодифузен сервис на своите програми не може да организира и да емитува
игри на среќа со обложување на спортски натпревари.“
Член 2
Во членот 91 ставот 1 се менува и гласи:
„Времетраењето на рекламирањето на јавниот радиодифузен сервис не може да
изнесува повеќе од 13,33% или 8 минути од времето на емитување во текот на еден реален
час, односно вкупно 13,33% од времето за емитување во текот на еден ден.“
Во ставот 3 по зборовите: „спортски натпревари“ се додаваат зборовите: „програма од
сопствена продукција, друга програма произведена во Република Македонија“.
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Член 3
Во членот 140 по ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:
„Членовите на работоводниот орган и нивните заменици се избираат за период од три
години со можност за повторен избор.“
Ставот 7 станува став 8.
Член 4
Во членот 146 став 1 по алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи:
„- трговци поединци регистрирани согласно со Законот за трговските друштва, како и
вршители на дејност регистрирани согласно со закон, до 20 вработени, по една
радиодифузна такса,“.
Член 5
Во членот 148 став 1 бројот „130“ се заменува со бројот „190“.
Член 6
Во членот 166 став 1 точка 18 зборовите: „со извлекување и со обложување на спортски
натпревари“ се бришат.
Точката 19 се менува и гласи:
„организира и емитува игри на среќа со обложување на спортски натпревари (член 76
став 2);“.
Член 7
Јавните претпријатија и други правни лица кои вршеле односно вршат радиодифузна
дејност на локално ниво, кои до денот на влегувањето во сила на овој закон не се
запишани во трговскиот регистар како трговско радиодифузно друштво, односно над кои
не е започната или не е завршена постапка на трансформација согласно со одредбите од
Законот за трансформација на претпријатија со општествен капитал, се бришат од
соодветниот регистар на начин и под услови определени со Законот за трговските
друштва и со овој закон.
Постапката за бришење ја спроведува Централниот регистар на Република Македонија
преку едношалтерскиот систем.
Член 8
Управата за јавни приходи, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој
закон, до Централниот регистар на Република Македонија ќе достави предлог за бришење
од соодветниот регистар на субјектите од членот 7 од овој закон и за истите ќе достави до
Централниот регистар на Република Македонија преглед во електронска форма.
Централниот регистар на Република Македонија по внесувањето на податоците од
доставениот преглед во својата база на податоци, објавува оглас на својата веб страница
во дневниот печат и во “Службен весник на Република Македонија“ со кој се повикуваат
нивните управители, органи на управување и доверители во рок од 30 дена од денот на
објавувањето на огласот да поднесат предлог за отворање на постапка за ликвидација или
стечај над субјектите од членот 7 од овој закон. За поднесените предлози за отворање на
постапка за ликвидација или стечај, подносителите се должни да го известат Централниот
регистар на Република Македонија во писмена форма.
По истекот на рокот од ставот 1 на овој член, Централниот регистар на Република
Македонија ќе ги избрише од соодветниот регистар сите субјекти за кои нема да бидат
поднесени предлози за отворање на постапка за ликвидација или стечај.
Централниот регистар на Република Македонија на својата веб страница го објавува
бришењето на субјектите и истото по електронски пат го доставува до Управата за јавни
приходи заради нивно бришење од базата на податоци на Управата за јавни приходи.

2 од 3

Службен весник на РМ, бр. 13 од 27.1.2012 година

Средствата за спроведување на бришењето од страна на Централниот регистар на
Република Македонија се обезбедуваат од сметката на Министерството за економија, во
Буџетот на Република Македонија.
Член 9
По завршување на постапката за бришење од членот 8 од овој закон, сите средства од
сметките на избришаните субјекти се пренесуваат на основачите, а доколку не се јави
основачот на субјектот, сите средства се пренесуваат на трезорска сметка на Буџетот на
Република Македонија.
Член 10
Субјектите од членот 7 од овој закон чиишто сметки се блокирани и се водат во
Управата за јавни приходи се бришат од соодветниот регистар по спроведена постапка за
стечај согласно со Законот за стечај.
Управата за јавни приходи поднесува предлози за поведување стечајна постапка над
субјектите согласно со одредбите од Законот за стечај, а средствата за авансирање на
постапката се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.
Доколку од имотот на субјектите од членот 7 од овој закон, за кои се платени средства
за авансирање на постапката за стечај од Управата за јавни приходи, не можат во целост
да се намират трошоците на постапката за стечај, се должни разликата да ја надоместат
лично, солидарно и неограничено лицата и органите овластени за управување,
застапување и надзор над субјектите од членот 7 од овој закон во согласност со одредбите
од Законот за стечај.
Член 11
Управниот одбор на МРТ во рок од два месеца од влегувањето во сила на овој закон ќе
спроведе постапка за избор на членови на работоводниот орган на МРТ и нивни
заменици.
Со денот на изборот на членовите на работоводниот орган на МРТ и на нивните
заменици од ставот 1 на овој член, постојните членови на работоводниот орган на МРТ и
нивни заменици престануваат да ја вршат функцијата.
Член 12
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на
Република Македонија“.
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