
ЗАКОН ЗА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ПРИМЕРОК 
(Неофицијален пречистен текст) 

("Службен  весник на Република Македонија" бр.11/94, бр.92/08 и 47/11) 
 
 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат условите и постапката за задолжително 
доставување публикации на организации определени со овој закон, заради 
заштита, чување и користење (задолжителен примерок). 
 

Член 2 
Доставувањето задолжителен примерок е работа од јавен интерес. 
Задолжителниот примерок се заштитува, чува и користи според прописите за  
посебна заштита  на  предмети  од  посебно  културно  и  историско значење. 
Средства за обезбедување на задолжителниот примерок и за заштита, чување 
и користење се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија. 
 

Член 3 
Публикација во смисла на овој закон е: книга, брошура, периодична 
публикација, патент и стандард, нотен запис, репродукција на ликовно дело и 
цртеж, картографски материјал, поштенска и таксена марка, календар, 
програма, проспект, леток, плакат, каталог, телефонски именик, образец, 
разгледница, фотографија, дијапозитив, грамофонска плоча, носач на тон 
(магнетофонска, магнетна и друга лента и друго) и други слични дела што се 
умножуваат на друг начин и се наменети за јавност.  
Публикација во смисла на овој закон се и државни пари (банкноти и монети) и 
магистерски и докторски трудови. 
 

Член 4 
Печатарот на публикацијата од член 3 став 1 на овој закон доставува пет 
задолжителни примероци на Националната установа - Национална и 
универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски” -Скопје од кои по еден е за 
Националната установа - Универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски" - 
Битола и Националната установа - Библиотека "Гоце Делчев" - Штип. 
Печатарот на публикацијата од член 3 став 2 на овој закон доставува еден 
задолжителен примерок на Националната установа - Кинотека на Република 
Македонија. Во случај кога публикација се печати, умножува, односно довршува 
во странство издавачот од Република Македонија на публикациите од член 3 
ставови 1 и 2 на овој закон го доставува задолжителниот примерок, согласно со 
овој закон. 
 

Член 5 
 

Во случај кога во печатењето, односно умножувањето на публикацијата 
учествуваат повеќе печатари, задолжителниот примерок го доставува 
последниот печатар. 
 

Член 6 
Задолжителниот примерок се доставува веднаш по завршувањето на 
печатењето, односно умножувањето на публикацијата, а пред 
дистрибуирањето. 
Во случај кога публикацијата се печати, односно умножува во странство 
задолжителниот примерок се доставува веднаш по увозот на публикациите 
(внесување во земјата), а пред пуштањето во промет. 



 
Член 7 

Во случај кога публикацијата е издадена посебно на повеќе јазици, на различни 
писма, во повеќе изданија, со изменета насловна страна, нови корици, со 
дополнета или изменета содржина, задолжителниот примерок се доставува за 
секој јазик, писмо и издание, за секое повторно печатење, односно 
умножување, согласно со овој закон. 
 

Член 8 
Задолжителниот примерок се доставува во идентична состојба во која 
публикацијата ќе биде дистрибуирана. 
 

Член 9 
Секој печатар и овозможува увид на Националната установа - Национална и 
универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски” -Скопје, односно на 
Националната установа - Кинотека на Република Македонија во евиденцијата 
на печатените, односно умножените публикации. 
 

Член 10 
Секој печатар и доставува извештај на Националната установа - Национална и 
универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски” -Скопје, односно на 
Националната установа - Кинотека на Република Македонија за сите печатени, 
односно умножени публикации, секои три месеци. 
Секој издавач со седиште во Република Македонија и доставува извештај на 
Националната установа - Национална и универзитетска библиотека "Св. 
Климент Охридски” -Скопје, односно на Националната установа - Кинотека на 
Република Македонија, за сите печатени, односно умножени публикации во 
странство, секои три месеци. 
 

Член 11 
Народната банка на Македонија доставува по три идентични примероци од 
секоја нова државна пара (банкнота, монета) на Националната установа -Музеј 
на Македонија - Скопје, пред нејзиното пуштање во промет. 
 

Член 12 
Универзитетите во Република Македонија доставуваат по еден примерок од 
магистерски, односно докторски труд на Националната установа - Национална 
и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски” -Скопје, веднаш по 
нивната одбрана. 
 

Член 13 
Секој печатар, односно издавач од членовите 4 и 5 на овој закон на 
задолжителниот примерок ги отпечатува, односно втиснува зборовите: 
"задолжителен примерок". 
 

Член 14 
Задолжителните примероци се ослободени од надомест за поштенски услуги и 
данок на промет. 
 

Член 15 
Заштитата, чувањето и користењето на задолжителниот примерок, се утврдува 
со општи акти на Националната установа - Национална и универзитетска 
библиотека "Св. Климент Охридски” -Скопје, на Националната установа - 
Кинотека на Република Македонија и Националната установа -Музеј на 
Македонија, а во согласност со Министерството за култура. 



 
Член 16 

Министерството за култура врши надзор над спроведувањето на одредбите на 
овој закон. 
 

Член 16-а 
Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор, инспекторот за култура утврди 
дека е сторена неправилност која согласно со овој закон е пропишана како 
прекршок од членовите 17 и 18 на овој закон, е должен да состави записник во 
кој ќе ја утврди сторената неправилност со укажување за отстранување на 
утврдената неправилност во рок од осум дена и со истовремено врачување на 
покана за спроведување на едукација на лицето или субјектот каде што е 
утврдена неправилноста при вршењето на инспекцискиот надзор.  
Формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на 
спроведување на едукацијата ги пропишува министерот за култура. 
Едукацијата ја организира и спроведува Министерството за култура, во рок не 
подолг од осум дена од денот на спроведувањето на инспекцискиот надзор. 
Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни 
неправилности за еден или за повеќе субјекти. 
Доколку во закажаниот термин лицето или субјектот над кој се спроведува 
едукација не се јави на едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е спроведена. 
Доколку лицето или субјектот над кој се спроведува едукација се јави на 
закажаната едукација и истата ја заврши, ќе се смета дека е едуциран по однос 
на утврдената неправилност. 
Доколку инспекторот за култура при спроведувањето на контролниот надзор 
утврди дека се отстранети утврдените неправилности од ставот 1 на овој член, 
донесува заклучок со кој ја запира постапката на инспекцискиот надзор. 
Доколку инспекторот за култура при спроведувањето на контролниот надзор 
утврди дека не се отстранети утврдените неправилности од ставот 1 на овој 
член, поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред 
надлежниот суд, односно прекршочната комисија. 
Министерството за култура води евиденција за спроведената едукација на 
начин пропишан од министерот за култура. 
 

Член 16-б 
Министерството за култура за извршените контроли изготвува квартални 
извештаи и ги објавува на веб страницата на Министерството за култура на 
унифициран квартален преглед. 
 
 

Член 17 
Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на правното лице, ако: 
- не достави задолжителен примерок (член 4 ставови 1, 2 и 3), 
- не достави задолжителен примерок во состојба утврдена со закон (член 8) и 
- не овозможи увид (член 9). 
 Глоба во износ од 800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице. 
 Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршокот од ставот 1 на овој член и на трговецот поединец. 
 Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршокот од ставот 1 на овој член и на физичкото лице. 
 За прекршокот од ставот 1 на овој член на правното лице може да му се изрече 
санкција привремена забрана за вршење на одделна дејност од шест месеца 
до две години. 



 За прекршокот од ставот 1 на овој член на физичкото лице може да му се 
изрече санкција привремена забрана за вршење на одделна дејност од шест 
месеца до две години. 
 

Член 18 
Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на правното лице, ако: 
- не доставува извештај секои три месеца (член 10 ставови 1 и 2) и 
- не достави задолжителен примерок во определено време (член 6 ставови 1 и . 
Глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице. 
Глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршокот од ставот 1 на овој член и на трговецот поединец. 
Глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршокот од ставот 1 на овој член и на физичкото лице. 
 

Прекршочен орган  
 

Член 18-а 
За прекршоците утврдени во членот 18 од овој закон, прекршочна постапка 
води и прекршочна санкција изрекува Министерството за култура (во 
натамошниот текст: Прекршочниот орган), а за прекршоците утврдени во 
членот 17 на овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција 
изрекува надлежниот суд. 
Прекршочната постапка од ставот 1 на овој член пред Прекршочниот орган ја 
води Комисија за одлучување по прекршок (во натамошниот текст: Прекршочна 
комисија) формирана од страна на министерот кој раководи со органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите од областа на културата. 
Прекршочната комисија е составена од овластени службени лица вработени во 
органот на државната управа надлежен за вршење на работите во областа на 
културата, од кои едно ја врши функцијата на претседател на Прекршочната 
комисија. 
Прекршочната комисија е составена од три члена од кои: 
- двајца дипломирани правници, од кои еден со положен правосуден испит со 
пет години работно искуство во свој ата област и 
- еден член со висока стручна подготовка од областа на општествените науки 
со пет години работно искуство од својата област. 
Прекршочната комисија се избира за времетраење од три години со право на 
реизбор на членовите. 
За претседател на Прекршочната комисија може да биде избран само 
дипломиран правник. 
Прекршочната комисија за Прекршочниот орган одлучува за прекршоците 
утврдени со овој и со друг закон и изрекува прекршочни санкции утврдени со 
овој закон, Законот за прекршоците и/или со друг закон. 
Покрај членовите на Прекршочната комисија министерот кој раководи со 
органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 
културата може да определи секретар на Прекршочната комисија кој врши 
административни работи за Комисијата и заменици членови кои, по исклучок, 
учествуваат во работата на Прекршочната комисија во случај на отсуство на 
некој од членовите. 
Прекршочната комисија донесува деловник за својата работа. 
Против решенијата на Прекршочната комисија, со кои се изрекува прекршочна 
санкција може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред 
надлежниот суд. 
 



 
Порамнување  

 
Член 18-б 

За прекршоците во членовите 17 и 18 од овој закон, инспекторите за култура се 
должни на сторителот на прекршокот да му предложат постапка за 
порамнување пред да поднесат барање за прекршочна постапка. 
Инспекторот за култура составува записник во кој се забележуваат битните 
елементи на прекршокот, времето, местото и начинот на сторување на 
прекршокот, описот на дејствието на прекршокот и лицата затекнати на самото 
место. 
Во записникот се определува начинот на кој ќе се отстранат штетните 
последици од прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од 
сторувањето на прекршокот. 
Инспекторот за култура во постапката за порамнување на сторителот на 
прекршокот му дава платен налог. 
Се смета дека сторителот на прекршокот со потписот на приемот на платниот 
налог се согласува да ја плати глобата. 
Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и платниот 
налог го потпишува службеното, односно одговорното лице кое се нашло на 
самото место при инспекцискиот надзор или друго службено или одговорно 
лице кое изјавило дека има право да го потпише записникот и да го прими 
платниот налог. 
Изјавата од ставот 6 на овој член се забележува во записникот. 
Инспекторите за култура се должни да водат евиденција за покренатите 
постапки за порамнување и за нивниот исход. 
 
 

Член 19 
Општите акти од член 15 на овој закон ќе се донесат во рок од 60 дена од денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 
 

Член 20 
Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за 
доставување печатени работи на определени установи ("Службен весник на 
СРМ" број 34/72 и 51/88), Правилникот за задолжително доставување носачи на 
звук и слика ("Службен весник на Република Македонија" број 29/91), член 26 
став 1 и делот од одредбите на член 42 став 1 што се однесува на рокот за 
изработка на тонска копија на филмска лента, на Законот за филмска дејност 
("Службен весник на СРМ" број 15/86, 51/88 и "Службен весник на Република 
Македонија" број 12/93). 
 

Член 21 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен 
весник на Република Македонија". 
 

Член 22 
(член 8 од Законот објавен во “Службен весник на Република Македонија“ бр. 

47/2011) 
Подзаконските акти кои се предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 15 
дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. 


