АНАЛИЗА НА СУДСКИТЕ ПРЕКРШОЧНИ ПОСТАПКИ
ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНОСТА НА
ИЗРЕЧЕНИТЕ ПРЕКРШОЧНИ САНКЦИИ
НА ПОВЕДЕНИТЕ ПРЕКРШОЧНИ ПОСТАПКИ ПРОТИВ РАДИОДИФУЗЕРИТЕ

(во периодот од 01-ви јануари до 30-ти јуни 2014 година)

1.

Вовед

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги како самостојно, независно и
непрофитно регулаторно тело со статус на правно лице со јавни овластувања, покрај другите
овластувања во областа на радиодифузијата, има овластувања и можност да поднесува барања
за поведување прекршочни постапки пред надлежните судови против радиодифузерите за:
- прекршоци предвидени во Законот за аудио и аудиовизуелни медумски услуги
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14), и Законот за
медиуми („Службен весник на Република Македонија“, бр.184/13 и 13/14), доколку се констатира
непочитување на одредбите од законот и подзаконските акти донесени врз основа на законот,
како и на условите и обврските утврдени со дозволата и другите акти на Агенцијата, во случај
кога и покрај донесеното решение за опомена продолжува со вршење на истата повреда за која е
опоменет, во текот на годината,
и
- прекршоци предвидени во Изборниот законик (Пречистен текст) („Службен весник на
Република Македонија” бр.32/2014), сторени од страна на радиодифузерите за време на избори,
односно од денот на распишувањето на изборите до завршувањето на гласањето на денот на
одржувањето на изборите.

2. Правна рамка
Областа на прекршоците во Република Македонија, е регулирана со Законот за
прекршоците (Службен весник на Република Македонија бр.62/06, 69/06 и 51/11), со кој се
уредени општите услови за пропишување на прекршоците и прекршочните санкции, општите
услови за утврдување прекршочна одговорност, изрекување и извршување на прекршочни
санкции, како и прекршочната постапка која се води пред месно надлежните судови во Република
Македонија, иницирана врз основа на Законот за прекршоците и другите посебни закони.
Овластувањето на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, да поведува
прекршочни постапки е утврдено во член 23 став 1 алинеја 2 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр.184/13, 13/14,
44/14, 101/14).
Овластувањето на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, да поведува
прекршочни постапки против радиодифузерите до надлежните судови во Република Македонија
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за време на избори е утврдено во член 76-в став 1 и 2 од Изборниот законик (Пречистен текст)
(“Службен весник на Република Македонија” бр.32/14) според кој Агенцијата е должна да го
следи изборното медиумско претставување и програмскиот сервис на радиодифузерите во
Република Македонија од денот на распишувањето на изборите до завршувањето на гласањето
на денот на одржувањето на изборите, и по утврдување на прекршувањето Агенцијата е должна
во рок од три дена да покрене прекршочна постапка пред надлежниот суд против
радиодифузерот кој ги повредил одредбите од Изборниот законик.
Во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, беше усвоена и Процедура за
постапување на Стручната служба при утврдување прекршување на Изборниот законик во време
на претседателските избори во 2014 година, бр.01-1123/1 од 26.02.2014 година.
Имајќи го предвид помалото општествено значење на прекршоците како повреда на
општествени вредности што не се заштитени со кривичното право, со Законот за прекршоците,
се уредува систем на прекршочни санкции и посебни прекршочни мерки, со востановување на
глобата како главна санкција, со што се придонесува кон полиберален пристап кон прекршоците
како полесни форми на казниви дела.
Органите овластени за поведување на прекршочна постапка се должни да му предложат
на сторителот на прекршокот постапка за порамнување пред да поднесат барање за прекршочна
постапка, а судот, по службена должност внимава дали е поведена постапка за порамнување. За
започнатата постапка за порамнување, која ќе заврши со издавање на платен налог, не се
плаќаат трошоци на постапката. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена, што е
показател дека постапката за порамнување не успеала, се поднесува барање за поведување на
прекршочна постапка до надлежниот суд.

3.

Поведени прекршочни постапки, во периодот од месец 1-ви јануари до месец
30-ти јуни 2014 година

3. I. Прекршочни постапки
3.I.1. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во периодот од месец
јануари до месец јуни 2014 година, нема спроведено постапка за порамнување односно нема
поднесено барања за поведување прекршочна постапка пред надлежен суд, против
радиодифузерите за повреди на Законот за аудио и аудиовизуелни медумски услуги и Законот за
медиуми.
3.I.2. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во периодот од месец
јануари до месец јуни 2014 година, за време на Претседателските избори и Предвремените
парламентарни избори во Република Македонија во 2014 година, за констатираните
прекршувања на Изборниот законик (Пречистен текст) (“Службен весник на Република
Македонија” бр.32/14) поведе вкупно 34 (триесет и четири) прекршочни постапки/постапки
за порамнување, од кои:
- 25 (дваесет и пет) прекршочни постапки завршија успешно во фазата на постапка
за порамнување, и
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- 9 (девет) прекршочни постапки не завршија успешно во фазата на постапката за
порамнување.
Од вкупно поведените 34 (триесет и четири) прекршочни постапки/постапки за
порамнување, за прекршување на Изборниот Законик:
 4 (четири) прекршочни постапки/постапки за порамнување, се поведени против 3 (три)
радиодифузери, пред започнување на изборната кампања за Претседателските
избори во 2014 година,
 23 (дваесет и три) прекршочни постапки/постапки за порамнување, се поведени против
15 (петнаесет) радиодифузери, за време на изборната кампања за Претседателските
избори во 2014 година и Предвремените парламентарни избори во Република
Македонија во 2014 година, (од 24 март до 25 април 2014 година),
 2 (две) прекршочни постапки/постапки за порамнување, се поведени против 2 (два)
радиодифузери, за време на изборниот молк на Претседателски (втор круг) и
Предвремените парламентарни избори во Република Македонија во 2014 година
(26 и 27 април 2014 година), и
 5 (пет) прекршочни постапки/постапки за порамнување, се поведени против 5 (пет)
радиодифузери,по завршување на изборна кампања за Претседателските избори во
2014 година и Предвремените парламентарни избори во Република Македонија во
2014 година, за повреда на член 75 став 1 од Изборен законик – необезбедување
покривање на изборите на правичен, избалансиран и непристрасен начин во својата
вкупна програма, за сите учесници во изборниот процес во изборното медиумско
претставување за време на изборите во 2014 година.
Графички приказ на исходот од постапките за порамнување, за време на
Претседателските избори и за Предвремените парламентарни избори во Република
Македонија во 2014 година
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Слика бр.1.
Графички приказ на исходот на постапките за порамнување, за време на Претседателските избори и за
Предвремените парламентарни избори во Република Македонија во 2014 година
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3.II. Ефекти од постапките за порамнување
Со оглед на фактот дека повеќе од две половини од поведените прекршочни
постапки/постапки за порамнување, успешно завршија во фазата на постапката за
порамнување, може да се оцени дека порамнувањето како постапка која и претходи на
поведувањето прекршочна постапка пред надлежниот суд, ја постигнала својата цел и го
оправда своето постоење, а со тоа се придонесе и да се намали бројот на предметите пред
судовите што може да влијае врз зголемувањето на ефикасноста на судовите.
Ефектот од 25-те постапки за порамнување кои завршија успешно, се состои во тоа што
радиодифузерите во утврдениот рок од 8 дена од приемот на платниот налог, ги платиле
утврдените глоби на сметката на Буџетот на Република Македонија, врз основа на издадениот
Платен налог од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, и на тој
начин прекршочната постапка завршува пред Агенцијата.
Податоци за успешно спроведените постапки за порамнување наведени се во
табеларниот преглед кој се доставува кон оваа анализа како Прилог бр.1.

3.III. Барања за поведување на прекршочни постапки
Имајќи предвид дека 9 (девет) од поведените прекршочни постапки за време на
Претседателските избори и Предвремените парламентарни избори во Република
Македонија во 2014 година, не завршија успешно во фазата на постапката за порамнување,
поднесени се барања за поведување на прекршочна постапка до надлежните судови во
Република Македонија.
Од вкупно 9-те барања за поведување прекршочна постапка до надлежните судови во
Република Македонија, кои се поднесени во периодот од месец јануари до месец јуни 2014
година, до денот на подготвувањето на оваа анализа:
 7 (седум) барања за поведување прекршочни постапки се во тек пред судовите, и
 2 (две) барања за поведување прекршочна постапка се завршени со правосилна пресуда.
Податоците за поднесените барања за поведување на прекршочна постапка (по
неуспешно спроведените постапки за порамнување), наведени се во табеларниот преглед кој се
доставува кон оваа анализа како Прилог бр.2.

4. Искуство од поведените прекршочни постапки
Со законското решение кое беше предвидено со Измените и дополнувањето на Изборниот
законик (“Службен весник на Република Македонија“ бр.142/2012), а што е содржано и во
постојниот текст на Изборниот законик (Пречистен текст), („Службен весник на Република
Македонија” бр.32/2014), скратен е рокот за постапување на сите субјекти кои се инволвирани во
прекршочните постапки, на начин што надлежниот суд е должен по поднесеното барање за
поведување прекршочна постапка да одлучи во рок од три дена од денот на приемот на
барањето, против одлуката на надлежниот суд, како и дека може да се изјави жалба во рок од 48
часа од денот на приемот на одлуката, а второстепениот суд е должен по жалбата да одлучи во
рок од 48 часа од денот на приемот на жалбата. Меѓутоа, постојната пракса покажува дака не
постојат објективни услови за доследно почитување на наведените рокови за постапување.
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Во однос на висината и видот на казните кои се изрекуваа во спроведените прекршочни
постапки пред надлежните судови, досегашното повеќе годишното искуство покажуваше дека
преовладуваше тенденцијата на изрекување глоби кои гравитираат кон законски пропишаниот
минимум со примена на олеснителните околности предвидени во Законот за прекршоците. По
стапувањето во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за прекршоците
(„Службен весник на Република Македонија” бр.51/2011), со кој е предвидено дека во услови кога
прекршокот е сторен под особено олеснувачки околности, а со закон е пропишана минимум
глоба, глобата може да се ублажи најмногу за една третина од минимум пропишана глоба,
постепено се напушта досега востановената пракса за изрекување глоби кои гравитираат кон
законски пропишаниот минимум. Исто така, забележително е првостепените судови во судската
постапка да изрекуваат и глоби еднакви со глобите на спроведената постапка за порамнување.

5. Ефективност на изречените прекршочни санкции
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во анализираниот период,
предлагаше судовите да ги применат одредбите од член 76-в став 3 од Изборниот законик
(Пречистен текст) (“Службен весник на Република Македонија” бр.32/14), односно судските
постапки да се водат во роковите утврдени во Изборниот законик со оглед дека се работи за
прекршоци предвидени со Изборниот законик, и дека се исполнети условите од член 109 од
Законот за прекршоците, за водење скратена постапка. Меѓутоа, праксата покажа дека при
постапувањето во повеќето предмети, не се применуваа скратените рокови и не се водеа
скратени постапки, од причина што не постоеле законски претпоставки за такво постапување
(како на пример: обезбедувањето присуство на учесниците во постапката и др.)
Заради утврдување на ефективноста на изречените прекршочни санкции од страна на
надлежните судови, во поведените прекршочни постапки против сторителите на прекршоците,
вклучително и за радиодифузерите во Република Македонија за кои Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, има поднесено барања за поведување на прекршочни
постапки, потребно е:
- Професионално и навремено постапување на сите учесници во постапката, што ќе
допринесе до поефикасен систем, каде значителна е и улогата на судијата за извршување на
санкциите, во постапката на извршувањето на санкциите изречени со судски одлуки за
прекршочно - казниви дела. Имено, според Законот за извршување на санкциите и измените на
истиот закон, извршувањето на прекршочните санкции изречени со правосилни и извршни одлуки
се поведува по службена должност од страна на судот што ја изрекол прекршочната санкција во
прв степен. Санкциите се извршуваат кога одлуката со која е изречена санкцијата ќе стане
правосилна и кога не постојат законски пречки за нејзино извршување, при што правилата за
извршување се применуваат непристрасно, со почитување на основните човекови права и
слободи ограничени само во границите неопходни за остварување на целта на казнувањето.
- Зголемување на ефикасноста во постапувањето по поднесените барања за поведување
прекршочни постапки против радиодифузерите за време на изборите, за што законски
претпоставки постојат во Изборниот законик. Во таа насока потребно е да се подобрат
процесните правила кои ги регулираат мерките за ефикасно постапување и обезбедувањето
присуство на учесниците во постапката. Исто така, за подобрување на ефикасноста во
постапувањето треба да се стимулираат и бранителите да не придонесуваат за
одолговлекување на прекршочните постапки.
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На овој начин се очекува да се создадат услови за подигнување на нивото на
општествената дисциплина на сторителите на прекршоците, со што ќе се очекува да се изгради
поефикасен систем на санкционирање на сторителите на прекршоците.

Анализата ја одобри:
____________________________
д-р Зоран Трајчевски, в.д. Директор

Прилози (2):
1. Преглед на успешно спроведени постапки за порамнување/покренати прекршочни постапки
кон радиодифузерите за прекршувања на одредбите од Изборниот законик, за
Претседателските избори и Предвремените парламентарни
избори во Република
Македонија во 2014 година;
2. Преглед на поднесените барања за поведување на прекршочни постапки, по неуспешно
спроведени постапки за порамнување за прекршувања на одредбите од Изборниот законик,
за Претседателските избори и Предвремените парламентарни избори во Република
Македонија, во 2014 година, од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
против радиодифузерите, до месно надлежните основни судови во Република Македонија.
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Прилог бр.1
Преглед на
успешно спроведени постапки за порамнување/покренати прекршочни постапки кон радиодифузерите
за прекршувања на одредбите од Изборниот законик,
за Претседателските избори и Предвремените парламентарни избори во Република Македонија во 2014 година
р.
бр.

1.

2.

Назив на
радиодифузерот
(ТРД/јавен
радиодифузен
сервис) кон кој е
поведена
постапката за
порамнување

Архивски
број
на
Записникот
за
констатиран
прекршок

Трговско
радиодифузно
друштво
„Телевизија
СИТЕЛ” ДООЕЛ
Скопје

03-1265/1
од
04.03.2014
година

Трговско
радиодифузно
друштво
„АЛФА ТВ”
ДООЕЛ Скопје

03-1902/1
од
31.03.2014
година

Опис на прекршување:

Член 77 став 2 од Изборниот законик, а казнив
по член 183-a став 1 алинеја 2 и став 2 од Изборниот
законик
-во вестите, при објавување на резултати
од испитување на јавното мислење
поврзани со учесниците во изборниот
процес не се наведени податоци
за големината и структурата на
испитаниот примерок и за периодот
во кој е спроведено испитувањето.
Член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик, а казнив
по член 181-a став 1 алинеја 4 и став 2 од Изборниот
законик
- на ден 27 март 2014 година, во реалниот час од
18 до 19 часот, емитувано е повеќе од 8 минути на
еден реален час платено политичко рекламирање за
еден учесник во изборната кампања.

Постапка за порамнување:

Подигнат е платен налог на 07.03.2014 година
На ден 13.03.2014 година, е доставена фотокопија од образецот за
извршената уплата, со пропратен допис наш бр.03-1265/6 од 13.03.2014 година.
Сторителите во рок определен во Платниот налог (8 дена), ги платија
глобите.
Записник за успешно спроведена постапка за порамнување, бр.03-1265/7
од 17.03.2014 година.

Подигнат е платен налог на 03.04.2014 година
На ден 03.04.2014 година, е доставена фотокопија од образецот за
извршената уплата, наш бр.03-1902/5 од 03.04.2014 година.
Сторителите во рок определен во Платниот налог (8 дена), ги платија
глобите.
Записник за успешно спроведена постапка за порамнување, бр.03-1902/6
од 04.04.2014 година.
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3.

4.

5.

6.

Трговско
радиодифузно
друштво
„ТВ КИСС”
Злате ДООЕЛ
Тетово

03-1899/1
од
31.03.2014
година

Трговско
радиодифузно
друштво
„Телевизија
Сител” ДООЕЛ
Скопје

03-1905/1
од
31.03.2014
година

Трговско
радиодифузно
друштво
„Независна ТВ ”
Охрид ДООЕЛ

03-1900/1
од
31.03.2014
година

Трговското
радиодифузно
друштво
„ТВ ВТВ“ Тони
ДОО Валандово

03-1904/1
од
31.03.2014
година

Член 76 став 4 од Изборниот законик,
а казнив по член 183 став 1 алинеја 4
и став 2 од Изборниот законик
- на ден 25 март 2014 година, во емисијата за
деца „Мали сезнајковци”, се емитувани два спота
платено политичко рекламирање на претседателските
кандидати Ѓорѓе Иванов и Стево Пендаровски.
Член 76 став 4 од Изборниот законик, а казнив
по член 183 став 1 алинеја 4 и став 2 од Изборниот
законик
- на ден 29 март 2014 година, во анимираната
долгометражна серија за деца „Мрзливиот град”,
емитуван е спот, платено политичко рекламирање за
претседателскиот кандидат Зоран Поповски
Член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик,
а казнив по член 181-a став 1 алинеја 4
и став 2 од Изборниот законик
- на ден 25 март 2014 година, во периодот од 18
до 19 часот, и на ден 27 март 2014 година во периодот
од 23 до 24 часот, емитувани се повеќе од 8 минути на
еден реален час платено политичко рекламирање за
еден учесник во изборната кампања и повеќе од 12
минути платено политичко рекламирање на еден
реален час емитувана програма
Член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик, а
казнив по член 181-a став 1 алинеја 4 и став 2
од Изборниот законик
-на ден 30-ти март 2014 година, емитувани се
повеќе од 8 минути на еден реален час платено
политичко рекламирање за еден учесник во изборната
кампања и повеќе од 12 минути платено политичко
рекламирање

Подигнат е платен налог на 02.04.2014 година
На ден 09.04.2014 година, е доставена фотокопија од образецот за
извршената уплата, наш бр.03-1899/5 од 09.04.2014 година.
Сторителите во рок определен во Платниот налог (8 дена), ги платија
глобите.
Записник за успешно спроведена постапка за порамнување, бр.03-1899/6
од 10.04.2014 година.
Подигнат е платен налог на 04.04.2014 година
На ден 10.04.2014 година, е доставена фотокопија од образецот за
извршената уплата, наш бр.03-1905/6 од 10.04.2014 година.
Сторителите во рок определен во Платниот налог (8 дена), ги платија
глобите.
Записник за успешно спроведена постапка за порамнување, бр.03-1905/7
од 11.04.2014 година.
Подигнат е платен налог на 02.04.2014 година
На ден 14.04.2014 година, е доставена фотокопија од образецот за
извршената уплата, наш бр.03-1900/5 од 14.04.2014 година.
Сторителите во рок определен во Платниот налог, ги платија глобите.
Записник за успешно спроведена постапка за порамнување, бр.03-1900/6
од 16.04.2014 година.

Подигнат е платен налог на 03.04.2014 година
На ден 16.04.2014 година, е доставена фотокопија од образецот за
извршената уплата, наш бр.03-1900/5 од 10.04.2014 година.
Сторителите во рок определен во Платниот налог, ги платија глобите.
Записник за успешно спроведена постапка за порамнување, бр.03-1904/6
од 16.04.2014 година.
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7.

8.

9.

Јавно
радиодифузно
претпријатие
„Македонска
радиотелевизија“
– Втор програмски
сервис

Трговско
радиодифузно
друштво
„Алсат-М” ДОО
Скопје

Трговско
радиодифузно
друштво
„КАНАЛ 5”
ДООЕЛ Скопје

03-1784/1 од
25.03.2014
година

03-2260/1
од
1.04.2014
година

03-2305/1
од
15.04.2014
година

Член 77 став 2 од Изборниот законик, а
казнив по член 183-a став 1 алинеја 2 и став 2
од Изборниот законик
-на ден 9-ти март, во дневникот од 18.30 часот и
во дневникот од 22 часот, емитуван е прилог за
резултатите од анкета поврзана со учесниците во
изборниот процес, спроведена од Институтот „ИПИС„,
а притоа не се наведени податоците за големината и
за структурата на испитаниот примерок
член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик, а казнив
по член 181-а став 1 алинеја 4 и став 2 од Изборниот
законик
- на ден 5-ти април од 19 до 20 и од 20 до 21
часот, 6-ти април од 19 до 20 часот, и на 7-ми април
2014 година од 18 до 19 часот, емитувани се повеќе од
8 минути на реален час платено политичко
рекламирање за еден учесник во изборната кампања
Член 77 став 1 од Изборниот законик, а казнив
по член 183-а став 1 алинеја 1 и став 2 од Изборниот
законик
- на ден 10-ти април 2014 година, во
периодот од 15:18:33 до 15:22:01 часот, емитуван е
прилог во вестите од 15 часот Анкета на „Павел Шатев“:
Огромна предност
на ВМРО ДПМНЕ пред СДСМ, по истекот на рокот
определен во член 77 став 1 од
Изборен законик (најдоцна пет дена пред
денот определен за одржување на изборите за
првиот круг на гласање, односно најдоцна
до 7 април 2014 година)

Подигнат е платен налог на 01.04.2014 година
На ден 15.04.2014 година, е доставена фотокопија од образецот за
извршената уплата, наш бр.03-1784/6 од 15.04.2014 година.
Сторителите во рок определен во Платниот налог (8 дена), ги платија
глобите.
Записник за успешно спроведена постапка за порамнување, бр.03-1784/7
од 16.04.2014 година.

Подигнат е платен налог на 16.04.2014 година
На ден 23.04.2014 година, е доставена фотокопија од образецот за
извршената уплата, наш бр.03-2260/5 од 23.04.2014 година.
Сторителите во рок определен во Платниот налог (8 дена), ги платија
глобите.
Записник за успешно спроведена постапка за порамнување, бр.03-2260/6
од 25.04.2014 година.
Подигнат е платен налог на 22.04.2014 година
На ден 24.04.2014 година, е доставена фотокопија од образецот за
извршената уплата, со пропратен допис наш бр.03-2305/5 од 24.04.2014 година.
Сторителите во рок определен во Платниот налог (8 дена), ги платија
глобите.
Записник за успешно спроведена постапка за порамнување, бр.03-2305/6
од 25.04.2014 година.
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10.

11.

12.

13.

Трговско
радиодифузно
друштво
„АЛФА ТВ”
ДООЕЛ Скопје

03-2259/1
од
11.04.2014
година

Трговско
радиодифузно
друштво
„АЛФА ТВ”
ДООЕЛ Скопје

03-2258/1
од
11.04.2014
година

Трговско
радиодифузно
друштво
„КАНАЛ 5”
ДООЕЛ Скопје

03-2451/1
од
24.04.2014
година

Трговско
радиодифузно
друштво
„ТЕЛЕВИЗИЈА
МАКПЕТРОЛ”
ДООЕЛ Скопје

03-2452/ 1
од
24.04.2014
година

член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик, а казнив
по член 181-а став 1 алинеја 4 и став 2 од Изборниот
законик
- на ден 7-ми април 2014 година, во периодот од
00 до 01 часот, од 06 до 07 часот и од 18 до 19 часот,
емитувано е повеќе од 8 минути на реален час платено
политичко рекламирање за еден учесник во изборната
кампања
Член 76 став 4 од Изборниот законик, а казнив по
член 183 став 1 алинеја 4 и став 2 од Изборниот законик
- на ден 5-ти и 6-ти април 2014 година, во
долгометражни анимирани филмови за деца, и тоа на
5-ти април „Пердувестата змија”, и на 6-ти април
„Египетскиот храм”, емитувано е платено политичко
рекламирање
Член 76 став 4 од Изборниот законик,
а казнив по член 183 став 1 алинеја 4 и став 2
од Изборниот законик
-на ден 20-ти април 2014 година,
континуитетот на актуелно-информативната
емисија „КОД“, е прекинат со платено
политичко рекламирање
Член 76 став 2 од Изборниот законик,
а казнив по член 183 став 1 алинеја 2 и став 2 од
Изборниот законик
-на ден 17, 18, 19 и 20-ти април 2014 година,
емитувано е платено политичко
рекламирање, без јасно означен нарачател

Подигнат е платен налог на 16.04.2014 година
На ден 28.04.2014 година, е доставена фотокопија од образецот за
извршената уплата, наш бр.03-2259/5 од 28.04.2014 година.
Сторителите во рок определен во Платниот налог (8 дена), ги платија
глобите.
Записник за успешно спроведена постапка за порамнување, бр.03-2259/6
од 30.04.2014 година.

Подигнат е платен налог на 16.04.2014 година
На ден 28.04.2014 година, е доставена фотокопија од образецот за
извршената уплата, наш бр.03-2258/5 од 28.04.2014 година.
Сторителите во рок определен во Платниот налог (8 дена), ги платија
глобите.
Записник за успешно спроведена постапка за порамнување, бр.03-2258/6
од 30.04.2014 година.

Подигнат е платен налог на 29.04.2014 година
На ден 30.04.2014 година, е доставена фотокопија од образецот за
извршената уплата, наш бр.03-2451/5 од 30.04.2014 година.
Сторителите во рок определен во Платниот налог (8 дена), ги платија
глобите.
Записник за успешно спроведена постапка за порамнување, бр.03-2451/6
од 05.05.2014 година.
Подигнат е платен налог на 29.04.2014 година
На ден 30.04.2014 година, е доставена фотокопија од образецот за
извршената уплата, наш бр.03-2452/5 од 30.04.2014 година.
Сторителите во рок определен во Платниот налог (8 дена), ги платија
глобите.
Записник за успешно спроведена постапка за порамнување, бр.03-2452/6
од 05.05.2014 година.
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14.

Трговско
радиодифузно
друштво
„Телевизија
Сител”
ДООЕЛ Скопје

03-2448/1
од
24.04.2014
година

15.

Трговско
радиодифузно
друштво
„Алсат-М”
ДОО Скопје

03-2456/1
од
24.04.2014
година

Трговско
радиодифузно
друштво
„ТЕЛЕВИЗИЈА
ТИКВЕШИЈА”
ДООЕЛ
Кавадарци

03-2453/1
од
24.04.2014
година

Радиодифузно
трговско друштво
„ТЕЛЕВИЗИЈА
СОНЦЕ”
ДООЕЛ Прилеп

03-2450/1
од
24.04.2014
година

16.

17.

Член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик,
а казнив по член 181-a став 1 алинеја 4
и став 2 од Изборниот законик
-на ден 18-ти април 2014 година, во реалниот час
од 21 до 22 часот, емитувано е платено политичко
рекламирање за ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата, и за
претседателскиот кандидат Ѓорге Иванов, емитувани
се повеќе од 8 минути на еден реален час платено
политичко рекламирање за еден учесник во изборната
кампања и повеќе од 12 минути платено политичко
рекламирање

Подигнат е платен налог на 29.04.2014 година
На 05.05.2014 година и на 08.05.2014 година, се доставени фотокопии од
образецот за извршената уплата, наш бр.03-2448/5 од 05.05.2014 година, и бр.
03-2448/6 од 08.05.2014 година.
Сторителите во рок определен во Платниот налог (8 дена), ги платија
глобите.
Записник за успешно спроведена постапка за порамнување, бр.03-2448/7
од 09.05.2014 година.

Член 76 став 4 од Изборниот законик,
а казнив по член 183 став 1 алинеја 4 и став 2 од
Изборниот законик
-на ден 21-ви април 2014 година,
емитувани се два спота на платено
политичко рекламирање во анимиран филм
за деца „Шрек“.
Член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик,
а казнив по член 181-a став 1 алинеја 4
и став 2 од Изборниот законик
-на ден 21-ви април 2014 година,
во периодот од 16 до 17 часот, емитувани се
спотови на ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата, емитувани
се повеќе од 8 минути на еден реален час платено
политичко рекламирање
за еден учесник во изборната кампања
Член 76 став 4 од Изборниот законик,
а казнив по член 183 став 1 алинеја 4 и став 2
од Изборниот законик
-на ден 14-ти и 16-ти април 2014 година,
континуитетот на актуелно-информативната
емисија „Гласот на народот“, е прекинат со платено
политичко рекламирање – снимки од митинзи на
ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата.

Подигнат е платен налог на 29.04.2014 година
На ден 05.05.2014 година, е доставена фотокопија од образецот за
извршената уплата, наш бр.03-2456/5 од 05.05.2014 година.
Сторителите во рок определен во Платниот налог (8 дена), ги платија
глобите.
Записник за успешно спроведена постапка за порамнување, бр.03-2456/6
од 06.05.2014 година.
Подигнат е платен налог на 29.04.2014 година
На ден 30.04.2014 година и на 09.05.2014 година, се доставени фотокопии
од образецот за извршената уплата, наш бр.03-2453/5 од 30.04.2014 година, и
бр. 03-2453/6 од 09.05.2014 година.
Сторителите во рок определен во Платниот налог (8 дена), ги платија
глобите.
Записник за успешно спроведена постапка за порамнување, бр.03-2453/7
од 14.05.2014 година.
Подигнат е платен налог на 30.04.2014 година
На ден 08.05.2014 година, е доставена фотокопија од образецот за
извршената уплата, наш бр.03-2450/5 од 09.05.2014 година.
Сторителите во рок определен во Платниот налог (8 дена), ги платија
глобите.
Записник за успешно спроведена постапка за порамнување, бр.03-2450/7
од 16.05.2014 година.
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18.

19.

20.

Трговско
радиодифузно
друштво
„КАНАЛ 5“ ДООЕЛ
Скопје

Трговско
радиодифузно
друштво
„24 ВЕСТИ“
ДООЕЛ Штип

Трговско
радиодифузно
друштво
„Телевизија
КОБРА”

03-2698/1
од
12.05.2014
година

03-2514/1
од
29.04.2014
година

03-2455/1
од
24.04.2014
година

член 75 став 1 од Изборниот законик
(Пречистен текст) („Службен весник на РМ„
бр.32/14), а казнив по член 181-а став 1 алинеја 1 и
став 2 од Изборниот законик
-необезбедување покривање на изборите на
правичен, избалансиран и непристрасен начин во
својата вкупна програма, за сите учесници во
изборниот процес во изборното медиумско
претставување за време на Претседателските и
Предвремените парламентарни избори 2014 година
(од 24 март до 25 април година).
член 76-б став 3 од Изборниот законик
(Пречистен текст) („Службен весник на РМ„
бр.32/14), а казнив по член 182 став 1 алинеја 8 и
став 2 од Изборниот законик
- на ден 26 и 27-ми април 2014 година, на
програмата на програмата на радиодифузерот, во
неколку изданија на дневно – информативните
емисии, во прилог опремен со кајрон
„Градоначалникот на Куманово повикан на распит“,
емитувана е изјава од градоначалникот на Куманово
Зоран Дамјановски, со што е прекршена одредбата
од Изборниот молк, согласно која при известувањето
во деновите на изборниот молк, ќе се смета дека
медиумите го прекршиле изборниот молк доколку
емитуваат изјави од носители на функции во
органите на власта.
член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик
(Пречистен текст) („Службен весник на РМ„
бр.32/14), а казнив по член 181-а став 1 алинеја 4 и
став 2 од Изборниот законик
- на ден 22 април 2014 година, во реалниот час

Подигнат е платен налог на 15.05.2014 година
На ден 19.05.2014 година, е доставена фотокопија од образецот за
извршената уплата, наш бр.03-2698/5 од 19.05.2014 година.
Сторителите во рок определен во Платниот налог (8 дена), ги платија
глобите.
Записник за успешно спроведена постапка за порамнување, бр.03-2698/6
од 20.05.2014 година.

Подигнат е платен налог на 14.05.2014 година
На ден 20.05.2014 година, е доставена фотокопија од образецот за
извршената уплата, наш бр.03-2514/6 од 20.05.2014 година.
Сторителите во рок определен во Платниот налог (8 дена), ги платија
глобите.
Записник за успешно спроведена постапка за порамнување, бр.03-2514/7
од 22.05.2014 година.

Подигнат е платен налог на 06.05.2014 година
На ден 21.05.2014 година е доставена фотокопија од образецот за
извршената уплата на ден 13.05.2014 година, и на ден 21.05.2014 година за
правното лице, а за одговорното лице на ден 22.05.2014 година, со пропратен
допис наш бр.03-2455/6 од 22.05.2014 година.
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ДОО Радовиш

21.

22.

23.

Трговско
радиодифузно
друштво
„Телевизија СИТЕЛ”
ДООЕЛ Скопје

Трговско
радиодифузно
друштво
„ТЕЛЕВИЗИЈА
МАКПЕТРОЛ”
ДООЕЛ Скопје

Трговско
радиодифузно
друштво

од 09 до 10 часот, емитувани се повеќе од 8 минути
на еден реален час платено политичко рекламирање
за еден учесник во изборната кампања и повеќе од
12 минути платено политичко рекламирање на еден
реален час емитувана програма.
03-2697/1
од
12.05.2014
година

член 75 став 1 од Изборниот законик
(Пречистен текст) („Службен весник на РМ„
бр.32/14), а казнив по член 181-а став 1 алинеја 1
и став 2 од Изборниот законик
-необезбедување покривање на изборите на
правичен, избалансиран и непристрасен начин во
својата вкупна програма, за сите учесници во
изборниот процес во изборното медиумско
претставување за време на Претседателските и
Предвремените парламентарни избори 2014 година
(од 24 март до 25 април).

03-2699/1
од
12.05.2014
година

03-2515/1
од
29.04.2014
година

член 75 став 1 од Изборниот законик
(Пречистен текст) („Службен весник на РМ„
бр.32/14), а казнив по член 181-а став 1 алинеја 1
и став 2 од Изборниот законик
-необезбедување покривање на изборите на
правичен, избалансиран и непристрасен начин во
својата вкупна програма, за сите учесници во
изборниот процес во изборното медиумско
претставување за време на Претседателските и
Предвремените парламентарни избори 2014 година
(од 24 март до 25 април година).
член 76-б став 3 од Изборниот законик
(Пречистен текст) („Службен весник на РМ„
бр.32/14), а казнив по член 182 став 1 алинеја 8 и
став 2 од Изборниот законик
- на ден 27-ми април 2014 година, во вонредни

Сторителите во рок определен во Платниот налог (8 дена), ги платија
глобите.
Записник за успешно спроведена постапка за порамнување, бр.03-2455/7
од 23.05.2014 година.
Подигнат е платен налог на 16.05.2014 година
На ден 22.05.2014 година, е доставена фотокопија од образецот за
извршената уплата, наш бр.03-2697/5 од 22.05.2014 година, и примерок од
полномошно, бр.03-2697/5 од 22.05.2014 година.
Сторителите во рок определен во Платниот налог (8 дена), ги платија
глобите.
Записник за успешно спроведена постапка за порамнување, бр.03-2697/6
од 23.05.2014 година.

Подигнат е платен налог на 16.05.2014 година
На ден 23.05.2014 година, е доставена фотокопија од образецот за
извршената уплата, наш бр.03-2699/7 од 23.05.2014 година.
Сторителите во рок определен во Платниот налог (8 дена), ги платија
глобите.
Записник за успешно спроведена постапка за порамнување, бр.03-2699/8
од 26.05.2014 година.

Подигнат е платен налог на 06.05.2014 година
На ден 22.05.2014 година, е доставена фотокопија од образецот за
извршената уплата, наш бр.03-2515/5 од 22.05.2014 година.
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„ТВ ЕРА“
ДОО Скопје

24.

25.

Трговско
радиодифузно
друштво
„Алсат-М”
ДОО Скопје

Трговско
радиодифузно
друштво
„АЛФА ТВ”
ДООЕЛ Скопје

03-2696/1
од
12.05.2014
година

03- 2700/1
од
12.05.2014
година

вести (насловени:Избори), се емитуваат прилог од
гласањето на Стевче Јакимовски (Коалиција Гром)
со негово директно обраќање (од 14:11:45 до
14:12:44), и прилог со аналитичарот Насер Зибери,
наизменично илустриран со визуелни снимки од
митинзите на ДУИ, ДПА, ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ и др,
со што е прекршена одредбата од Изборниот молк,
согласно која при известувањето во деновите на
изборниот молк, ќе се смета дека медиумите го
прекршиле изборниот молк доколку емитуваат
аудио-визуелни материјали во кои учествуваат
учесници во изборите, како и изјави од учесниците
во изборна кампања.
член 75 став 1 од Изборниот законик
(Пречистен текст) („Службен весник на РМ„
бр.32/14), а казнив по член 181-а став 1 алинеја 1
и став 2 од Изборниот законик
-необезбедување покривање на изборите на
правичен, избалансиран и непристрасен начин во
својата вкупна програма, за сите учесници во
изборниот процес во изборното медиумско
претставување за време на Предвремените
парламентарни избори 2014 година (од 5 април до
25 април)
член 75 став 1 од Изборниот законик
(Пречистен текст) („Службен весник на РМ„
бр.32/14), а казнив по член 181-а став 1 алинеја 1
и став 2 од Изборниот законик
-необезбедување покривање на изборите на
правичен, избалансиран и непристрасен начин во
својата вкупна програма, за сите учесници во
изборниот процес во изборното медиумско
претставување за време на Претседателските и
Предвремените парламентарни избори 2014 година
(од 24 март до 25 април).

Сторителите во рок определен во Платниот налог (8 дена), ги платија
глобите.
Записник за успешно спроведена постапка за порамнување, бр.03-2515/6
од 23.05.2014 година.

Подигнат е платен налог на 16.05.2014 година
На ден 23.05.2014 година, е доставена фотокопија од образецот за
извршената уплата, наш бр.03-2696/5 од 23.05.2014 година, и примерок од
полномошното.
Сторителите во рок определен во Платниот налог (8 дена), ги платија
глобите.
Записник за успешно спроведена постапка за порамнување, бр.03-2696/6
од 26.05.2014 година.
Подигнат е платен налог на 16.05.2014 година
На ден 27.05.2014 година, е доставена фотокопија од образецот за
извршената уплата, наш бр.03-2700/5 од 27.05.2014 година.
Сторителите во рок определен во Платниот налог (8 дена), ги платија
глобите.
Записник за успешно спроведена постапка за порамнување, бр.03-2700/6
од 28.05.2014 година.
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Прилог бр.2

Преглед
на поднесените барања за поведување на прекршочни постапки,
по неуспешно спроведени постапки за порамнување за прекршувања на одредбите од Изборниот законик,
за Претседателските избори и Предвремените парламентарни избори во Република Македонија, во 2014 година,
од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, против радиодифузерите, до месно надлежните основни судови во Република Македонија
Назив на
Архивски број
Ред- радиодифузерот на Барањето за
ен
(ТРД / јавен
поведување на
број радиодифузен прекршочна
сервис)
постапка

1.

Трговско
радиодифузно
друштво ТВ
БОЕМ ДООЕЛ
Кичево

бр.03-1252/1 од
04.03.2014 г.

Опис на прекршувањето

Во рамките на програмата на ден 17-ти февруари 2014 година,
емитувал оглас за собирање потписи за поддршка на кандидатурата
за претседател на Република Македонија на претседателот на
Достоинство, генерал Стојанче Ангелов, надвор од означен рекламен
блок и без да биде јасно означен нарачателот. На овој начин
обвинетите лица постапиле спротивно на член 75-д став 2 од
Изборниот законик (Пречистен текст) (“Службен весник на Република
Македонија” бр.32/14) со што обвинетиот радиодифузер - правното
лице, сторил прекршок од член 181 став 1 алинеја 5 од Изборниот
законик, а обвинетото одговорно лице на радиодифузерот - сторило
прекршок од член 181 став 2 од Изборниот законик.

Фаза на постапката (завршена или во тек),
- Пресуда на Основниот суд со изречената
санкција,
- Жалба вложена на Пресудата,
- Пресуда на Апелациониот суд.
- завршена постапка

Основниот Суд Кичево, согласно член 101 став
1 од Законот за прекршоците, констатираше дека
глобите во висна од 750 евра за радиодифузерот и
150 евра за одговорното лице на радиодифузерот, се
платени по неуспешно спроведената постапка за
порамнување а пред почетокот на претресот, на ден
26.03.2014 година, и донесе Решение ПРК.бр.76/14-С
од 26.03.2014 година, со кое се одбива барањето за
поведување на прекршочна постапка, за изрекување
прекршочна санкција – глоба, бидејќи обвинетите ги
платиле глобите.
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2.

3.

4

Трговско
радиодифузно
друштво ТВ
БОЕМ ДООЕЛ
Кичево

бр.03-1257/1 од
04.03.2014 г.

Во рамките на програмата на ден 17-ти февруари 2014 година,
емитувал оглас за собирање потписи за поддршка на кандидатурата
за претседател на Република Македонија на претседателот на
Достоинство, генерал Стојанче Ангелов, во кој освен основни
податоци - за кого се собираат потписи и на кои места, содржи и
дополнителни податоци за кандидатот, односно негово обраќање до
граѓаните на Кичево и околината. На овој начин обвинетите лица
постапиле спротивно на член 75-д став 3 од Изборниот законик
(Пречистен текст) (“Службен весник на Република Македонија”
бр.32/14) со што обвинетиот радиодифузер - правното лице, сторил
прекршок од член 182 став 1 алинеја 2 од Изборниот законик, а
обвинетото одговорно лице на радиодифузерот - сторило прекршок
од член 182 став 2 од Изборниот законик.

-

постапка во тек

Трговско
радиодифузно
друштво ТВ Кисс
Злате ДООЕЛ
Тетово

бр.03-2304/1 од
15.04.2014 г.

За претседателските избори, на 25 март 2014 година, во реалните
часови од 19 до 20 часот и од 20 до 21 часот, емитувани се повеќе од
8 минути на реален час платено политичко рекламирање за еден
учесник во изборна кампања и повеќе од 12 минути платено политичко
рекламирање на реален час емитувана програма.
На овој начин
обвинетите лица постапиле спротивно на член 75-ѓ став 1 од
Изборниот законик (Пречистен текст) (“Службен весник на Република
Македонија” бр.32/14) со што обвинетиот радиодифузер - правно
лице, сторил прекршок од член 181-а став 1 алинеја 4 од Изборниот
законик, а обвинетото одговорно лице на радиодифузерот - сторило
прекршок од член 181-а став 2 од Изборниот законик.

-

завршена постапка

Трговско
радиодифузно
друштво КАНАЛ
5 ДООЕЛ Скопје

бр.03-2372/1
од 17.04.2014 г.

За време на Претседателските избори во 2014 година, на ден 29 и 31
март 2014 година, во премиерното и во репризното издание на
актуелно-информативната говорна шоу програма „Миленко Late Night
Show“, емитувани се спотови, платено политичко рекламирање на
учесници во изборната кампања. На овој начин обвинетите лица

 Пресуда Прк-0-176/14 од 24.06.2014 година, на
Основниот Суд во Тетово, со која на обвинетите им се
изрекува прекршочна опомена.

-

постапка во тек
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постапиле спротивно на член 76 став 4 од Изборниот законик
(Пречистен текст) (“Службен весник на Република Македонија”
бр.32/14) со што обвинетиот радиодифузер - правно лице, сторил
прекршок од член 183 став 1 алинеја 4 од Изборниот законик, а
обвинетото одговорно лице на радиодифузерот - сторило прекршок од
член 183 став 2 од Изборниот законик.
5

Трговско
друштво за
радио-дифузна
дејност ТВ
ШУТЕЛ ДООЕЛ
Скопје

бр.03-2481/1
од 25.04.2014 г.

За време на Претседателските избори во 2014 година, во рамките на
програмата на обвинетото правно лице на ден 26-ти март 2014
година: во периодот од 20 до 21 часот и во периодот од 22 до 23
часот, емитувани се повеќе од 8 минути на реален час платено
политичко рекламирање за еден учесник во изборна кампања и
повеќе од 12 минути платено политичко рекламирање на реален час
емитувана програма. На овој начин обвинетите лица постапиле
спротивно на член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик (Пречистен текст)
(“Службен весник на Република Македонија” бр.32/14) со што
обвинетиот радиодифузер - правно лице, сторил прекршок од член
181-а став 1 алинеја 4 од Изборниот законик, а обвинетото одговорно
лице на радиодифузерот - сторило прекршок од член 181-а став 2 од
Изборниот законик.

6

Трговско
друштво за
радио-дифузна
дејност ТВ
ШУТЕЛ ДООЕЛ
Скопје

бр.03-2482/1
од 25.04.2014 г.

За време на Претседателските избори во 2014 година, во рамките на
програмата на обвинетото правно лице, на ден 30-ти март 2014
година, во емисијата за деца „Покажи што знаеш” во периодот од
12:42:43 до 14:06:34 часот, емитувани се два спота платено политичко
рекламирање, за претседателскиот кандидат Ѓорѓе Иванов. На овој
начин обвинетите лица постапиле спротивно на член 76 став 4 од
Изборниот законик (Пречистен текст) (“Службен весник на Република
Македонија” бр.32/14) со што обвинетиот радиодифузер - правно
лице, сторил прекршок од член 183 став 1 алинеја 4 од Изборниот
законик, а обвинетото одговорно лице на радиодифузерот - сторило

-

постапка во тек

-

постапка во тек
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прекршок од член 183 став 2 од Изборниот законик.

7

Трговско
радиодифузно
друштво ВТВ
Валандово
ДООЕЛ
Валандово

бр.03-2872/1
од 21.05.2014 г.

За време на Претседателските избори и Предвремените
парламентарни избори во 2014 година, во рамките на програмата на
обвинетото правно лице на ден 20-ти април 2014 година: во периодот
од 20 до 21 часот емитувани се повеќе од 8 минути на реален час
платено политичко рекламирање за еден учесник во изборна
кампања. На овој начин обвинетите лица постапиле спротивно на
член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик (Пречистен текст) (“Службен
весник на Република Македонија” бр.32/14) со што обвинетиот
радиодифузер - правно лице, сторил прекршок од член 181-а став 1
алинеја 4 од Изборниот законик, а обвинетото одговорно лице на
радиодифузерот - сторило прекршок од член 181-а став 2 од
Изборниот законик.

8

Трговско
радиодифузно
друштво

бр.03-2821/1
од 16.05.2014 г.

За време на Претседателските избори и Предвремените
парламентарни избори во 2014 година, во рамките на програмата на
обвинетото правно лице на ден 16-ти април 2014 година: во периодот
од 14 до 15 часот емитувани се повеќе од 8 минути на реален час
платено политичко рекламирање за еден учесник во изборна кампања
и повеќе од 12 минути платено политичко рекламирање на реален час
емитувана програма. На овој начин обвинетите лица постапиле
спротивно на член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик (Пречистен текст)
(“Службен весник на Република Македонија” бр.32/14) со што
обвинетиот радиодифузер - правно лице, сторил прекршок од член
181-а став 1 алинеја 4 од Изборниот законик, а обвинетото одговорно
лице на радиодифузерот - сторило прекршок од член 181-а став 2 од
Изборниот законик.

КАНАЛ ТРИ
ДООЕЛ Дебар
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9

Трговско
друштво за
радио-дифузна
дејност ТВ
ШУТЕЛ ДООЕЛ
Скопје

бр. 03-2882/1
од 23.05.2014 г.

За време на Претседателските избори и Предвремените
парламентарни избори во 2014 година, во рамките на програмата на
обвинетото правно лице на ден 17-ти април 2014 година: во периодот
од 23 до 00 часот, емитуван е спот на ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата, со
вкупно времетраење од 11 минути и 27 секунди, што е за – 3 минути и
27 секунди повеќе од дозволениот лимит – 8 минути платено
политичко рекламирање за еден учесник во изборната кампања, со
што емитувано е повеќе од 8 минути на еден реален час платено
политичко рекламирање за еден учесник во изборната кампања.
На овој начин обвинетите лица постапиле спротивно на член 75-ѓ став
1 од Изборниот законик (Пречистен текст) (“Службен весник на
Република Македонија” бр.32/14) со што обвинетиот радиодифузер правно лице, сторил прекршок од член 181-а став 1 алинеја 4 од
Изборниот законик, а обвинетото одговорно лице на радиодифузерот сторило прекршок од член 181-а став 2 од Изборниот законик.

-

постапка во тек

19

