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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 АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 4 
февруари 2019 година.

 
         Бр. 08-884/1  Претседател
4 февруари 2019 година на Република Македонија,
             Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Македонија,

м-р Талат Џафери, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИО И  
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

Член 1
Во Законот за изменување и дополнување на законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 248/18), членот 44 се 
менува и гласи:

„Член 44
Финансискиот план за 2019 година, МРТ е должна да го достави до Собранието на 

Република Македонија најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој 
закон.“.

Член 2
Членот 46 се менува и гласи:

„Член 46
(1) Се до денот на донесувањето на правилата определени со членот 35 ставови (3) и (4) 

со којшто се врши измена на членот 143 од Законот за изменување и дополнување на 
законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република 
Македонија“ број 248/18), односно во рок од 60 дена од изборот на Советот на Агенцијата 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, согласно со Законот за изменување и 
дополнување на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник 
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на Република Македонија“ број 248/18), операторите кои реемитуваат програмски сервиси 
на домашни и странски радиодифузери продолжуваат да ги реемитуваат програмските 
сервиси на домашните и странските радиодифузери на начин и под услови утврдени во 
членот 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија“ број 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17 и 168/18).

(2) Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е должен да ги 
објави подзаконските акти од ставот (1) на овој член и пред донесување на истите да 
организира јавна расправа.

(3) Одредбите од членот 35 ставови (3) и (4) со којшто се врши измена на членот 143 од 
Законот за изменување и дополнување на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 248/18) влегуваат во сила 60 
дена од денот на изборот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, избрани согласно со Законот за изменување и дополнување на законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 
248/18).“.

Член 3
По членот 46 се додаваат два нови членови 46-а и 46-б, кои гласат:

„Член 46-а
Договорите на државните органи, органите на државната управа, јавните претпријатија, 

единиците на локалната самоуправа, јавните установи и институции како и правните лица 
со јавни овластувања и трговските друштва во целосна државна сопственост склучени врз 
основа на членoт 102 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен 
весник на Република Македонија“ број 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17 
и 168/18), остануваат во сила се до истекот на нивната важност, а по истекот на истите 
државните органи, органите на државната управа, јавните претпријатија, единиците на 
локалната самоуправа, јавните установи и институции како и правните лица со јавни 
овластувања и трговските друштва во целосна државна сопственост се должни да го 
усогласат своето работење со членот 25 од Законот за изменување и дополнување на 
законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република 
Македонија“ број 248/18). 

Член 46-б
Договорите на МРТ склучени врз основа на членот 105 став (1) од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 
184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17 и 168/18), остануваат во сила се до 
истекот на нивната важност, а по истекот на истите МРТ е должна да го усогласи своето 
работење со членот 27 од Законот за изменување и дополнување на законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 
248/18).“.

Член 4
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија 

да утврди пречистен текст на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

Член 5
 Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.


