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20141012904
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 3 јули
2014 година.
Бр. 07-2644/1
3 јули 2014 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 АУДИО И
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ
Член 1
Во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на
Република Македонија“ број 184/13, 13/14 и 44/14), во член 92 ставот (4) се менува и
гласи:
„Телевизиските радиодифузери од општ формат се обврзуваат во текот на неделата да
емитуваат најмалку осум часа, a јавниот радиодифузен сервис најмалку 14 часа,
инструментална музика од македонски автори и автори на етничките заедници кои не се
мнозинство во Република Македонија, вокална и/или вокално-инструментална музика на
македонски јазик или на јазиците на етничките заедници кои не се мнозинство во
Република Македонија, од која 50% треба да биде забавна инструментална, вокална и/или
вокално-инструментална музика, а 50% народна инструментална, вокална и/или вокалноинструментална музика, при што е дозволено отстапување од 5% во однос на поделбата
на емитувањето на забавната и народната инструментална, вокална и/или вокалноинструментална музика.“
Во ставовите (5) и (13) по зборот „емитуваната“ се додава зборот „инструментална,“.
Член 2
Во членот 117 став (1) алинејата 4 се менува и гласи:
„Двете здруженија на новинари од Република Македонија со најголем број членови
предлагаат по еден член ,“.
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Член 3
Во членот 136 по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:
“(4) Семејно домаќинство кое е примател на социјална парична помош и постојана
парична помош, согласно закон, е ослободено од плаќање на радиодифузна такса.“
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“.
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