АНАЛИЗА НА СИТЕ СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ, ИЗВЕСТУВАЊА И УПАТЕНИ УКАЖУВАЊА
ОД СТРАНА НА СОВЕТОТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РМ ПРОТИВ
РАДИОДИФУЗЕРИТЕ И НАЈЧЕСТИ ПРЕКРШУВАЊА ОД СТРАНА НА
РАДИОДИФУЗЕРИТЕ
во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2012 година
I. ПРАВНА РАМКА
Една од надлежностите кои Советот за радиодифузија на РМ ги има согласно член
37, став 1, точка 8 од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на РМ",
бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/2011 и 13/2012), е преземање мерки
пропишани со Закон против радиодифузерите што не ги извршуваат своите обврски
утврдени со Закон, дозволата за вршење радиодифузна дејност и подзаконските акти на
Советот за радиодифузија на РМ.
Имено, кога при вршење на работите од својата надлежност Советот ќе
констатира непочитување на одредбите од Законот за радиодифузната дејност и
прописите донесени врз основа на истиот Закон, како и непочитување на условите
утврдени со дозволата за вршење на радиодифузна дејност, согласно член 38 од Законот
за радиодифузната дејност на радиодифузерите им ги изрекува следните мерки:

Писмена опомена - мерката писмена опомена Советот ја изрекува во случај на
било која повреда на одредбите од Законот за радиодифузната дејност и прописите
донесени врз основа на истиот Закон, како и за непочитување на условите утврдени со
дозволата за вршење на радиодифузна дејност;

Писмена опомена со барање за објавување - оваа мерка Советот ја изрекува во
случај кога радиодифузерот и покрај писмената опомена продолжува со вршење на
истата повреда за која му е изречена писмената опомена

Времена забрана за рекламирање и телешопинг од еден до седум дена - мерката
времена забрана за рекламирање и телешопинг од еден до седум дена Советот ја
изрекува во случај на повреда на одредбите од глава VI и VII од Законот за
радиодифузната дејност, и

Времена забрана за емитување на програмскиот сервис за период од најмногу три
месеци – оваа мерка Советот ја изрекува во случај кога радиодифузерот и покрај
времената забрана за рекламирање и телешопинг, продолжува со вршење на истата
повреда за која му е изречена времената забрана за рекламирање и телешопинг.
Мерката времена забрана за емитување на програмскиот сервис од најмногу три месеца
може да се изрече како прва мерка при повреда на член 20 ставови 1 и 2 од Законот за
радиодифузната дејност (должноста на радиодифузерите, еднаш годишно, а најдоцна до
31 март, да ги објават податоците што се однесуваат на нивното работење во
претходната година, на начин утврден во Законот), член 69 (забраната во програмите на
радиодифузерите, како и во програмите што се реемитуваат преку јавна комуникациска
мрежа да се емитуваат програми што се насочени кон насилно уривање на уставниот
поредок на РМ или кон поттикнување или повикување на воена агресија или на
разгорување на национална, расна, полова или верска омраза и нетрпеливост) и член 70
(забрана програмите на радиодифузерите да содржат порнографија, прекумерно
насилство, или други програми кои можат сериозно да го загрозат физичкиот, психичкиот
и моралниот развој на децата и младите).
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Законски предвидените мерки се изрекуваат за повреда на одредбите на Законот
за радиодиуфузната дејност, дозволата за вршење радиодифузна дејност и
подзаконските акти донесени од страна на Советот за радиодифузија на РМ, што се
однесуваат на програмските содржини.
Советот за радиодифузија на РМ има донесено неколку подзаконски акти кои се
однесуваат на програмските содржини и тоа: Правилник за заштита на малолетната
публика од програми што можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и
морален развој („Сл. весник на РМ“, бр.21/07), Правилник за користење телефонски
услуги со посебна тарифа во програмите на радио и телевизиските програмски сервиси
(„Сл. весник на РМ“, бр.72/07), Правилник за начинот на идентификација на спонзорите во
радио и во тв програмите („Сл.весник на РМ“, бр.72/07) и Правилникот за европски
аудиовизуелни дела („Сл.весник на РМ“, бр.133/06).
II.

ИЗРЕЧЕНИ МЕРКИ ВО ИЗВЕШТАЈНИОТ ПЕРИОД

Во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2012 година, за констатираните
прекршувања на одредбите на Законот за радиодифузната дејност, дозволата за вршење
радиодифузна дејност и подзаконските актите на Советот, што се однесуваат на
програмските содржини, Советот за радиодифузија на РМ на радиодифузерите им изрече
вкупно 107 (сто и седум) мерки, од кои:

71 (седумдесет и една) писмена опомена

32 (триесет и две) писмени опомени со барање за објавување

1 (една) времена забрана за рекламирање и телешопинг од еден ден, и

3 (три) времени забрани за рекламирање и телешопинг од три дена.
Исто така, поради констатирани полесни повреди на одредбите од Законот за
радиодифузната дејност, условите во дозволата за вршење радиодифузна дејност и
подзаконските акти, Советот за радиодифузија на РМ, во периодот од јануари 2012
година до јуни 2012 година, кон радиодифузерите ги реализираше и следните активности:
упати 78 (седумдесет и осум) укажувања, и
2 (две) известувања.

II.1 Писмени опомени
Од вкупно 107 (сто и седум) мерки кои Советот за радиодифузија на РМ им ги
изрече на радиодифузерите во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2012 година,
најголем број односно 71 (седумдесет и една) мерка се писмени опомени. Прегледот на
изречените писмени опомени со податоци за радиодифузерот на кој е изречена мерката,
дата на сторувањето на прекршокот, одредбите од Законот за радиодифузната
дејност/подзаконските акти кои се прекршени, опис на прекршокот, дата на изрекување на
мерката и на која седница на Советот, како и податок за рокот за отстранување на
повредата, е даден како Прилог бр.1, кон анализата за мерките и најчестите
прекршувања.
Писмените опомени се изречени заради констатирани повреди на одредбите од:
o Законот за радиодифузната дејност;
o Правилникот за заштита на малолетна публика од програми што можат штетно да
влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој;
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o Правилникот за користење телефонски услуги со посебна тарифа во програмите на
радио и телевизиските програмски сервиси, и
o Правилникот за европски аудиовизуелни дела.
Најчести повреди за кои се изречени писмени опомени во извештајниот период, се
поради неисполнување на обврската за емитување најмалку 30% програма изворно
создадена на македонски јазик или на јазиците на немнозинските заедници во текот на
еден ден, спротивно на член 74, став 1 од Законот за радиодифузната дејност, во 8 (осум)
констатирани случаи Советот им изрече писмени опомени на радиодифузерите кои не ја
исполнија оваа законска обврска, како и на радиодифузерите кои не ја исполнија
обврската за емитување најмалку 30% вокално инструментална музика на македонски
јазик или на јазикот на немнозинските заедници, спротивно на член 74 став 2 од Законот,
какви што повреди имаше вкупно 3 (три).
Во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2012 година, изречени се писмени
опомени и за констатирани повреди на одредбите од глава VII од Законот за
радиодифузната дејност, која се однесува на рекламирање, телешопинг и спонзорство.
Па така, писмени опомени се изречени за констатирани 6 (шест) прекршувања на член 93
став 3 од Законот за радиодифузната дејност, односно поради надминување на лимитите
за рекламирање во текот на еден реален час.
Поради емитување на рекламни спотови, телешопинг спотови, како и други форми
на рекламирање во периодот, односно во реалниот час кога се емитува телешопинг
прозорец, спротивно на член 94 став 4 од Законот, изречена е 1 (една) писмена опомена
за констатирано прекршување на оваа одредба.
Писмени опомени се изречени и за 3 (три) прекршувања на член 97 став 1 од
Законот за радиодифузната дејност, односно поради емитување реклами и телешопинг
кои не се јасно препознатливи и издвоени од другите делови на програмата со оптички
или акустички средства.
Поради вршење прикриено рекламирање, спротивно на член 98 став 1 од Законот,
констатирани се 6 (шест) прекршувања за кои се изречени мерки – писмени опомени.
За прекршувањето од член 99 став 1 алинеја 4, непочитување на периодот од 20
минути меѓу два рекламни блока во програмите, Советот изрече 2 (две) писмени
опомени.
Советот изрече писмени опомени и поради емитување реклами во вести, односно
поради прекршување на член 100 став 1 од Законот за радиодифузната дејност за 2 (две)
констатирани прекршувања.
Писмени опомени од страна на Советот беа изречени и во 2 (два) случаи на
констатирани прекршувања на член 106 став 2 од Законот, односно поради поттикнување
купување услуги на спонзорите.
Во два случаи радиодифузери емитуваа програми непредевени на македонски
јазик, спротивно на член 83 став 1 од Законот за радиодифузната дејност, за што Советот
им изрече 2 (две) писмени опомени.
Писмени опомени Советот изрече и за констатираното неисполнување на обврската на
радиодифузерите еднаш годишно, а најдоцна до 31 март, да ги објават податоците што
се однесуваат на нивното работење во претходната година, спротивно на член 20
ставови 1 и 2 од Законот за радиодифузната дејност. Вкупно 2 (две) писмени опомени беа
изречени за наведеното прекршување на Законот. Писмени опомени се изречени и за
член 20 став 3 и 4 од Законот, односно поради недоставување податоци за економско –
финансиското работење во претходната година. За наведеното прекршување се
изречени 7 (седум) мерки - писмени опомени.
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Во извештајниот период се изречени писмени опомени од страна на Советот и за
повредите од страна на радиодифузерите на одредбите од Правилникот за заштита на
малолетна публика од програми што можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички,
психички и морален развој, кој Правилник согласно член 71, став 3 од Законот за
радиодифузната дејност, радиодифузерите се должни да го почитуваат. Па така, во
предметниот период за вкупно 14 (четиринаесет) прекршувања на одредбите од
наведениот Правилник, Советот на радиодифузерите им изрече мерки - писмени
опомени. Во врска со емитување во несоодветен период на програми кои можат штетно
да влијаат врз физичкиот, психичкиот и моралниот развој на малолетната публика - член
7 од Правилникот, констатирани се 4 (четири) прекршувања. Неозначувањето на
програмите пред почетокот со акустично и визуелно предупредување и не емитување
постојано визуелно предупредување во текот на програмата - член 12 од Правилникот,
како повреда е констатирано 4 (четири) пати. Необележувањето на промотивните најави
за играната програма со визуелен знак што ја сигнализира категоријата програма што се
најавува - член 13 од истиот Правилник, како прекршок е констатиран 6 (шест) пати.
Поради направената промена на сопственичката структура, без претходно
добиено одобрение од страна на Советот за радиодифузија, што претставува
прекршување на член 17 став 2 од Законот за радиодифузна дејност, Советот изрече 1
(една) писмена опомена.
Советот на радиодифузерите им изрече вкупно 10 (десет) писмени опомени за
повреда на член 73 од Законот за радиодифузната дејност и Правилникот за европски
аудиовизуелни дела, односно за необезбедување застапеност на европски
аудиовизуелни дела најмалку 51% од вкупно емитуваната програма во текот на
годината/недоставување извештај до Советот за исполнување на оваа обврска. Имено, 3
(три) писмени опомени се изречени заради неисполнување на обврската за
обезбедување застапеност на европски аудиовизуелни дела во пропишаниот процент
(член 5 од Правилникот за европски аудиовизуелни дела) и 7 (седум) писмени опомени
беа изречени заради недоставување до Советот на извештај за исполнување на оваа
обврска во предвидениот рок (член 6 од Правилникот за европски аудиовизуелни дела).
Исто така, Советот констатираше дека и Јавниот радиодифузен сервис,
Македонската радиотелевизија не обезбедила најмалку 60% учество на европски
аудиовизуелни дела од вкупното годишно време на емитување, со што го прекрши член
123 од Законот за радиодифузната дејност и член 6 од Правилникот за европски
аудиовизуелни дела, во врска со што Советот му изрече мерка – писмена опомена.
Во анализираниот период, поради користење во својата програма на телефонски
услуги со посебна тарифа така што видливо и јасно не е соопштена вкупната цена на
чинење на услугата, односно за повреда на член 3 став 1 алинеја 2 од Правилникот за
користење на телефонски услуги со посебан тарифа, Советот изрече 1 (една) писмена
опомена.
Со одлуките со кои Советот за радиодифузија на РМ им ги изрече писмените
опомени на радиодифузерите, утврди и рок во кој истите треба да ги отстранат повредите
на Законот/подзаконските акти. Рокот беше утврден во согласност со Законот и истиот
изнесуваше од 7 (седум) или 10 (десет) дена.
II.2 Писмени опомени со барање за објавување
Во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2012 година, Советот за радиодиуфузија
на РМ изрече вкупно 32 (триесет и две) писмени опомени со барање за објавување.
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Прегледот на изречените писмени опомени со барање за објавување со податоци за
радиодифузерот на кој е изречена мерката, датата на сторување на прекршокот, одредби
од Законот за радиодифузната дејност кои се прекршени, опис на прекршокот, дата на
изрекување на мерката и на која седница на Советот, како и податок за рокот за
остранување на повредата и извршување на мерката, е даден како Прилог бр.2 кон
анализата за мерките и најчестите прекршувања.
Советот им ги изрече овие мерки на радиодифузерите кои и покрај писмената
опомена, продолжија со вршење на истата повреда за која им беше изречена писмената
опомена.
Писмените опомени со барање за објавување се изречени за повреди на
одредбите од Законот за радиодифузната дејност и Правилникот за заштита на
малолетна публика од програми што можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички,
психички и морален развој.
Заради продолжување со вршење на повредата на член 20 ставови 1 и 2 од
Законот за радиодифузната дејност, односно поради неисполнување на обврската за
објавување на податоците што се однесуваат на нивното работење во претходната
година, и покрај изречена писмена опомена, Советот изрече 2 (две) писмени опомени со
барање за објавување на радиодифузерите кои не ја исполнија оваа своја законска
обврска. Советот исто така изрече 1 (една) писмена опомена со барање за објавување,
поради не доставување податоци за економско финансиското работење во претходната
година, што е спротивно на член 20 став 3 и 4 од истиот закон.
Во извештајниот период изречена е писмена опомени со барање за објавување од
страна на Советот и за повредите на одредбите од Правилникот за заштита на
малолетна публика од програми што можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички,
психички и морален развој, кој Правилник согласно член 71 од Законот за
радиодифузната дејност, радиодифузерите се должни да го почитуваат. За
необележувањето на промотивните најави за играната програма со визуелен знак што ја
сигнализира категоријата програма што се најавува (член 13 од Правилникот), изречена е
една мерка за ваквото констатирано прекршување.
Поради неисполнување на обврската за емитување најмалку 30% програма
изворно создадена на македонски јазик или на јазиците на немнозинските заедници во
текот на еден ден, спротивно на член 74, став 1 од Законот за радиодифузната дејност,
во 5 (петте) констатирани случаи Советот им изрече писмени опомени на
радиодифузерите кои не ја исполнија оваа законска обврска, како и на радиодифузерите
кои не ја исполнија обврската за емитување најмалку 30% вокално инструментална
музика на македонски јазик или на јазиците на немнозинските заедници, спротивно на
член 74 став 2 од Законот, какви што повреди имаше вкупно 5 (пет).
Писмени опомени со барање за објавување Советот им изрече и на
радиодифузерите кои емитуваа програми непреведени на македонски јазик, спротивно на
член 83 став 1 од Законот за радиодифузната дејност. За оваа повреда на Законот
Советот изрече 2 (две) писмени опомени со барање за објавување.
Најголем број писмени опомени со барање за објавување, вкупно 9 (девет),
Советот изрече поради констатирано надминување на лимитите за рекламирање во текот
на еден реален час (член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност).
Заради неозначување и неиздвојување на рекламите од другите делови на
програмата со оптички и акустички средства спротивно на член 97 став 1 од Законот за
радиодифузната дејност и покрај изречена писмена опомена за истото прекршување,
Советот изрече 5 (пет) писмени опомени со барање за објавување.
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Две мерки писмени опомени со барање за објавување Советот изрече поради
нејасно идентификување на спонзорот, со што се прекршува член 106 став 1 од Законот
за радиодифузната дејност.
Со одлуките со кои Советот за радиодифузија на РМ им ги изрече писмените
опомени со барање за објавување на радиодифузерите, Советот утврди и рок во кој
истите треба да ги отстранат повредите на Законот/подзаконските акти. Рокот беше
утврден во согласност со Закон и истиот изнесуваше од 7 (седум) дена. Во рок од 30
(триесет) дена од денот на приемот на писмената опомена со барање за објавување
радиодифузерите имаа обврска да ја објават изречената мерка, а во рок од 8 (осум) дена
од денот на приемот на мерката писмено да го известат Советот за денот и часот на/во
кој ќе ја објават изречената мерка.
Земајќи ги во предвид нејаснотиите кои се појавија кај радиодифузерите во врска
со начинот на кој тие треба да ги извршат изречените мерки – писмени опомени со
барање за објавување односно на кој начин тие да ги објават изречените мерки во
рамките на својот програмски сервис, Советот го уреди начинот на кој радиодифузерите
треба да ја објават писмената опомена со барање за објавување на својот програмски
сервис.
Па така, во текстот на одлуката за изрекување мерка – писмена опомена со
барање за објавување за Телевизија, Советот ги задолжува радиодифузерите да ја
извршат изречената мерка на начин што на телоп на целиот екран, да се испишат
податоци за: органот кој ја изрекол мерката, називот на изречената мерка, датумот и
часот на сторувањето на прекршокот поради кој е изречена мерката, описот на
прекршокот и бројот на членот од законот кој е прекршен. Телевизиите се должни
објавувањето на мерката да го извршат во периодот од 17:00 до 20:00 часот, така што на
објавената писмена опомена со барање за објавување не е дозволено да емитуваат
коментар.
Од друга страна пак, радијата да ги извршуваат изречените мерки - писмени
опомени со барање за објавување на начин што спикерот ќе ги прочита податоците за:
органот кој ја изрекол мерката, називот на изречената мерка, датумот и часот на
сторувањето на прекршокот поради кој е изречена мерката, описот на прекршокот и
бројот на членот од законот кој е прекршен. Радијата се должни објавувањето на мерката
да го извршат во периодот од 08:00 до 10:00 часот, така што на објавената писмена
опомена со барање за објавување не е дозволено да емитуваат коментар.
Од вкупно 32 радиодифузера на кои им беа изречени мерки – писмени опомени со
барање за објавување, само 8 радиодифузери ја извршија, односно во рамките на својот
прогамски сервис ја објавија изречената мерка – писмена опомена со барање за
објавување.

II.3 Времена забрана за рекламирање и телешопинг од еден ден
Во анализираниот период, Советот изрече 1 (една) времена забрана за
рекламирање и телешопинг од еден ден. Во прегледот даден како Прилог бр.3 кон
анализата за мерките и најчестите прекршувања, дадени се податоците за:
радиодифузерот на кој му е изречена мерката, датата на сторување на прекршокот,
одредби од Законот за радиодифузната дејност кои се прекршени, опис на прекршокот,
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дата на изрекување на мерката и на која седница на Советот, како и податок за рокот за
остранување на повредата и извршување на мерката.
Времената забрана за рекламирање и телешопинг од еден ден, Советот ја изрече
заради повреда на член 20 ставови 1 и 2 од Законот за радиодифузната дејност, односно
поради неисполнување на обврската на радиодифузерот за објавување на податоците
што се однесуваат на неговото работење во претходната година.
Со одлуката со која Советот за радиодифузија на РМ му ја изрече времената
забрани за рекламирање и телешопинг од еден ден на радиодифузерот, Советот утврди
и рок во кој истите треба да ги отстранат повредите на Законот. Рокот беше утврден во
согласност со Закон и истиот изнесуваше од 7 (седум) дена. Во рок од 30 (триесет) дена
од денот на приемот на времената забрана за рекламирање и телешопинг од еден ден,
радиодифузерите имаа обврска да ја извршат изречената мерка, а во рок од 8 (осум)
дена од денот на приемот на мерката писмено да го известат Советот за денот на
спроведувањето на изречената мерка.
Радиодиуферот на кој му беше изречена забраната за рекламирање и телешопинг
од еден ден не ја изврши изречената мерка од страна на Советот за радиодифузија на
РМ односно не ја испочитува забраната на својот програмски сервис да емитува реклами
и телешопинг во времетраење од еден ден.

II.4 Времена забрана за рекламирање и телешопинг од три дена
Во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2012-та година, Советот изрече вкупно 3
(три) времени забрани за рекламирање и телешопинг од три дена. Прегледот на
изречените времени забрани за рекламирање и телешопинг од три ден со податоци за
радиодифузерите на кои им е изречена мерката, датата на сторување на прекршокот,
одредби од Законот за радиодифузната дејност кои се прекршени, опис на прекршокот,
дата на изрекување на мерката и на која седница на Советот, како и податок за рокот за
остранување на повредата и извршување на мерката, е даден како Прилог бр.4 кон
анализата за мерките и најчестите прекршувања.
Од вкупно 3-те времени забрани за рекламирање и телешопинг од три дена, 2
(две) времени забрани за рекламирање и телешопинг од три дена Советот ги изрече
заради повреда на член 20 ставови 1 и 2 од Законот за радиодифузната дејност, односно
поради неисполнување на обврската на радиодифузерите за објавување на податоците
што се однесуваат на нивното работење во претходната година.
Една времена забрана за рекламирање и телешопинг од три дена, Советот изрече
за повреда на член 87 став 2 од Законот за радиодифузната дејност односно поради
емитување рекламен спот за самопромотивни цели кој е невистинит и ја заведува
јавноста.
Со одлуките со кои Советот за радиодифузија на РМ им ги изрече двете времени
забрани за рекламирање и телешопинг од три дена на радиодифузерите, Советот утврди
и рок во кој истите треба да ги отстранат повредите на Законот/подзаконските акти. Рокот
беше утврден во согласност со Закон и истиот изнесуваше од 7 (седум) дена. Во рок од
30 (триесет) дена од денот на приемот на времената забрана за рекламирање и
телешопинг од еден ден, радиодифузерите имаа обврска да ја извршат изречената
мерка, а во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на мерката писмено да го известат
Советот за денот на спроведувањето на изречената мерка.
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Трите радиодифузера на кои им беа изречени времени забрани за рекламирање и
телешопинг од три дена не ги извршија изречените мерки од страна на Советот.

II.5 Укажувања
Во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2012 година, Советот упати вкупно 78
(седумдесет и осум) укажувања за констатирани полесни повреди на одредби од Законот
за радиодифузната дејност/подзаконските акти од страна на радиодифузерите.
Прегледот на упатените укажувања, датата на сторената повреда, одредби од Законот за
радиодифузната дејност кои се повредни, опис на повредата, дата на донесување одлука
за упатување на укажување и на која седница на Советот, е даден како Прилог бр.5 кон
анализата за мерките и најчестите прекршувања.
Укажувањата се упатени заради констатирани полесни повреди на одредбите од:
Законот за радиодифузната дејност и Правилникот за заштита на малолетна публика од
програми што можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален
развој.
Најчести повреди за кои се изречени укажувањата од страна на Советот, се повредите на
одредбите од Правилникот за заштита на малолетна публика од програми што можат
штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој, кој Правилник
согласно член 71, став 3 од Законот за радиодифузната дејност, радиодифузерите се
должни да го почитуваат. Па така, во предметниот период Советот за радиодифузија на
РМ упати вкупно 30 (триесет) укажувања за констатирани повреди на одредбите од
наведениот Правилник. Во врска со емитување во несоодветен период на програми кои
можат штетно да влијаат врз физичкиот, психичкиот и моралниот развој на малолетната
публика (член 7 од Правилникот) упатени се 13 (тринаесет) укажувања. Поради
неозначување на програмите пред почетокот со акустично и визуелно предупредување и
не емитување постојано визуелно предупредување во текот на програмата (член 12 од
Правилникот), упатени се 11 (единаесет) укажувања. Исто така, поради необележувањето
на промотивните најави за играната програма со визуелен знак што ја сигнализира
категоријата програма што се најавува (член 13 од Правилникот), упатени се 6 (шест)
укажувања.
Укажување, Советот упати и за констатираното неисполнување на обврската на
радиодифузерите еднаш годишно, а најдоцна до 31 март, да ги објават податоците што
се однесуваат на нивното работење во претходната година, спротивно на член 20
ставови 1 и 2 од Законот за радиодифузната дејност. Вкупно 3 (три) укажувања Советот
упати до радиодифузерите во врска со наведената повреда на Законот.
По повод констатирано неисполнување на обврската на радиодифузерите да
емитуваат нов програмски сервис, различен од програмскиот сервис на другите
радиодифузери, што е спротивно на член 42 од Законот за радиодифузната дејност,
Советот упати 5 (пет) укажувања.
Едно укажување од страна на Советот е упатено до радиодифузерот кој не се
придржувал до принципот за заштита на приватноста и достоинството на личноста (член
68 став 2 алинеја 2 од Законот за радиодифузната дејност).
Поради неисполнување на обврската за емитување најмалку 30% програма
изворно создадена на македонски јазик или на јазиците на немнозинските заедници во
текот на еден ден, спротивно на член 74, став 1 од Законот за радиодифузната дејност,
Советот упати едно укажување на радиодифузерот кој не ја исполни оваа законска
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обврска, како и на радиодифузерот кој не ја исполни обврската за емитување најмалку
30% вокално инструментална музика на македонски јазик или на јазиците на
немнозинските заедници, спротивно на член 74 став 2 од Законот, упатено е исто така
едно укажување.
Советот упати едно укажување, по повод констатирање дека радиодифузер, како
составен дел од информативната емисија користел телевоунтингот услуги со посебна
тарифа (спротивно на член 75 став 3 од Законот за радиодифузната дејност).
Укажувања, Советот упати и до 2 (двајца) радиодифузери кои емитуваа програми
непреведени на македонски јазик, спротивно на член 83 став 1 од Законот за
радиодифузната дејност.
Во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2012 година, упатени се и укажувања за
повреди на одредбите од глава VII од Законот за радиодифузната дејност, која се
однесува на рекламирање, телешопинг и спонзорство. Па така писмени опомени се
изречени за констатирани 4 (четири) прекршувања на член 93 став 3 од законот за
радиодифузната дејност, поради надминување на лимитите за рекламирање во текот на
еден реален час.
Поради емитување на рекламни спотови, телешопинг спотови, како и други форми
на рекламирање во периодоте, односно во реалниот час кога се емитува телешопинг
прозорец, спротивно на член 94 став 4 од Законот и упатено е укажување за
констатирани 4 (четири) прекршување на оваа одредба.
Две укажувања Советот упати поради тоа што бесплатните реклами не се посебно
означени, што е спротивно на член 96 став 2 од Законот за радиодифузната дејност.
Укажувања се упатени и за 8 (осум) прекршувања на член 97 став 1 од Законот за
радиодифузната дејност, односно поради емитување реклами и телешопинг кои не се
јасно препознатливи и издвоени од другите делови на програмата со оптички или
акустички средства.
Поради вршење прикриено рекламирање, спротивно на член 98 став 1 од Законот,
констатирани се 5 (пет) прекршувања, констатирани од страна на Советот.
За прекршувањето од член 99 став 1 алинеја 4, непочитување на периодот од 20
минути меѓу два рекламни блока во програмите, Советот упати 3 (три) укажувања.
Советот упати 2 (две) укажувања и поради емитување реклами во вести, односно поради
прекршување на член 100 став 1 од Законот за радиодифузната дејност, како и едно
укажување поради емитување рекламни спотови во програма за деца чие времетраење е
помало од 30 минути, што е спротивно на член 100 став 2.
Укажувања од страна на Советот се изречени и во 5 (пет) случаи на констатирани
прекршувања на член 106 став 2 од Законот, односно поради поттикнување за користење
на прикриено рекламирање.
Во погоре наведените укажувања кои Советот за радиодифузија на РМ им ги упати
на радиодифузерите, на истите им напомена дека доколку во иднина повторно бидат
констатирани прекршувања на Законот за радиодифузната дејност од нивна страна,
Советот ќе постапи согласно своите законски надлежности, односно ќе им изрече мерка
во согласност со член 38 од Законот за радиодифузната дејност.

II.6 Известувања
Во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2012 година, Советот во два наврати
упати известувања на радиодифузерите во врска со непочитувањето на одредби од
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Законот за радиодифузната дејност односно услови од дозволата за вршење
радиодифузна дејност, од кои едно известување е во врска со непридржување до формат
форматот утврден во дозволата за вршење радиодифузна дејност на радиодифузерот
(член 42 од Законот за радиодифузната дејност), а другото известување е упатено во
врска со непочитување на одредбата од член 98 став 1 – односно во врска со емитување
прикриено рекламирање.
Прегледот на известувања со податоци за радиодифузерите кон кои се упатени,
датата на повредата на одредбата од Законот, одредбата од Законот за радиодифузната
дејност која не е испочитувана, опис на повредата, дата на одлуката за упатување на
известување до радиодифузерот и на која седница на Советот, е даден како Прилог бр.6
кон анализата за мерките и најчестите прекршувања.

III ЗАКЛУЧОК
III.1 Осврт на сите констатираните повреди на Законот/подзаконските акти
Радиодифузерите во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2012 година,
прекршија одредби од Законот за радиодифузната дејност, Правилникот за заштита на
малолетната публика од програми што можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички,
психички и морален развој, Правилникот за користење телефонски услуги со посебна
тарифа во програмите на радио и телевизиските програмски сервиси и Правилникот за
европски аудиовизуелни дела.
Најчести повреди од страна на радиодифузерите беа повредите сторени во
врска со член 71, став 3 од Законот за радиодифузната дејност, односно
непочитувањето на Правилникот за заштита на малолетната публика од програми
што можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој.
Непочитувањето на Правилникот се состоеше во непридржувањето на радиодифузерите
до пропишаниот начин на категоризација, облиците на акустично и визуелно
предупредување, како и временските периоди во кои можат да се емитуваат
програмските содржини што можат да го загрозат физичкиот, психичкиот и моралниот
развој на децата и младите. Во предметниот период, Советот констатираше 45
(четириесет и пет) повреди од ваков тип.
Како често прекршување од страна на радиодифузерите во периодот од 1-ви
јануари до 30-ти јуни 2012 година, беше неисполнувањето на нивната законската
обврска утврдена во член 20 од Законот за радиодифузната дејност, да ги објават
податоците што се однесуваат на нивното работење во претходната година во
најмалку еден дневен весник и на сопствената програма најмалку три пати годишно, во
ударни термини. Во 18 (осумнаесет) случаи радиодифузерите не ја исполнија оваа
своја законска обврска.
Покрај повредите на член 71 од Законот за радиодифузната дејност, погоре
издвоени како најчести прекршувања, повреди беа извршени и на останати членови
од глава VI. од Законот за радиодиуфзната дејност, односно на одредби кои се
однесуваат на програмските стандарди, при што:
еднаш беше констатирано непридржување до принципите за негување и развој на
хуманите и моралните вредности на човекот како и еднаш до принципот на заштита на
приватноста и достоинството на личноста (чл.68 став 2 алинеја 2);
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четиринаесет пати беше констатирано неисполнување на обврската за емитување
најмалку 30% прогама изворно создадена на македонски јазик во текот на еден ден (член
74 став 1);
во девет случи радиодифузерите не го испочитуваа законски задолжителниот
процент од 30% вокално-инструментална музика на македонски јазик (член 74, став 1) и
во еден случај беше констатирано емитување програми непреведени на
македонски јазик (член 83 став 1).
Во анализираниот период радиодифузерите ги повредија и одредбите од
Законот за радиодифузната дејност кои се однесуваат на рекламирањето,
телешопингот и спонзорството, односно глава VII. од истиот Закон и тоа:
еднаш беше констатирано емитување реклами кои ја заведуваат јавноста (член 87
став 2);
во петнаесет случаи радиодифузерите ги надминаа лимитите за рекламирање во
текот на еден реален час (член 93 став 3);
пет пати е констатирано и емитување рекламни спотови во реалниот час кога е
емитуван телешопонг прозорец (член 94 став 4);
два пати радиодифузерите бесплатните реклами не ги позначија посебно (член 96
став 2);
во деветнаесет случаи радиодифузерите не ги означиле рекламите (чл.97 став 1);
дванаесет пати радиодифузерите емитуваа прикриено рекламирање (член 98 став
1);
пет пати радиодифузерите не го почитувале периодот од 20 минути меѓу два
рекламни блока во програмите (член 99 став 1 алинеја 4);
еднаш во вести се емитувани реклами (100 став 1);
во една програма за деца чие времетраење е помало од 30 минути емитувани се
рекламни спотови (член 100 став 2),
во два случаи не е јасно идентификуван спознорот (106 став 1);
седум пати радиодифузерите потиккнувале продажба, купување на производи и
изнајмување на услуги од спонзорот во спонзорираната програма (106 став 2)
Во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2012-та година радиодиуфузер
повреди одредба од Правилникот за користење телефонски услуги со посебна
тарифа во програмите на радио и телевизиските програмски сервиси, така што
нејасно ја прикажува на вкупната цена на чинење на телефонската услуга со посебна
тарифа (член 3 став 1 алинеја 2)
Во извештајниот период радиодифузерите повредија одредбите и од
Правилникот за европски аудиовизуелни дела и тоа:
во три случаи не е исполнета обврската за во 2011 година да се емитуваат
одреден процент европски аудиовизуелни дела, од вкупно емитуваната програма во текот
на годината (член 73 од Законот за радиодифузната дејност и член 5 од Правилникот за
европски аудиовизуелни дела)
седум пати не доставиле известување, односно не ја исполниле обврската
најдоцна до 31 јануари, односно еден месец по завршувањето на календарската година
да достават известување до Советот за радиодифузија за тоа како е исполнета обврската
– да обезбедат застапеност на европски аудиовизуелни дела најмалку 51% од вкупно
емитуваната програма во текот на претходната година ( член 73 од Законот за
радиодифузната дејност и член 6 од Правилникот за европски аудиовизуелни дела)
јавниот радиодифузен програмски сервис не достави известување, односно не ја
исполни обврската најдоцна до 31 јануари, односно еден месец по завршување на
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календарската година да достави известување до Советот за радиодифузија за тоа како e
исполнeта обврската – да обезбедат најмалку 60% учество на европски аудиовизуелни
дела од вкупното годишно време на емитување во текот на претходната година (член 123
од Законот за радиодифузната дејност и член 6 од Правилникот за европски
аудиовизуелни дела)

III. 2 Структура на изречените мерки од страна на Советот
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Слика бр.1, Графички приказ на структурата на изречените мерки
од страна на Советот во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2012 година

III.3 Структура на упатени укажувања/известувања
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Слика бр.2, Графички приказ на структурата на
упатените укажувања/известувања од страна на Советот

III. 4 Спроведување на изречените мерки од страна на радиодифузерите
По однос на тоа каква е состојбата во спроведувањето на мерките, односно колку
радиодифузерите ги извршиле изречените мерки од страна на Советот (мерките кај кои
согласно Законот за радиодифузната дејност се предвидува нејзино извршување објавување на мерката односно забрана за рекламирање и телешопинг), во периодот од
1-ви јануари до 30-ти јуни 2012-та година, податоците разработени во анализата, говорат
за следната фактичка ситуација:
Од вкупно 32 (триесет и две) изречени мерки писмени опомени со барање за
објавување, само една четвртина од радиодифузерите односно 9 (девет)
радиодифузери ја извршија мерката односно ја објавија изречената мерка од страна
на Советот - писмената опомена со барање за објавување во рамките на својот
програмски сервис.
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Слика бр.3, Графички приказ на спроведувањето
на писмените опомени со барање за објавување

Кај времената забрана за рекламирање и телешопинг од еден ден по однос на
спроведувањето, фактичката состојба е таква што единствениот радиодифузер на кој му
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е изречена оваа мерката, истата не ја изврши односно не ја испочитува забраната да не
емитува реклами и телешопинг од еден ден во рамките на својот програмски сервис.
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Слика бр.4, Графички приказ на спроведувањето
на времената забрана за рекламирање и телешопинг од еден ден

Советот изрече три времени забрана за рекламирање и телешопинг од три
дена и ниту еден радиодифузер не ја изврши истата.
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Слика бр.4, Графички приказ на спроведувањето
на времената забрана за рекламирање и телешопинг од три дена

Анализираните податоци во врска со спроведувањето на изречените мерки од
страна на Советот за радиодифузија на РМ, се индикатори дека извршувањето на
мерките од страна на радиодифузерите продолжува да биде на ниско/незадоволително
ниво, како што беа и резултатите на ваквата анализа за минатата година (2011 година).
Вака утврдената фактичка состојба повторно упатува на заклучок дека мерките на
Советот за радиодифузија на РМ постигнале минималeн ефект кај радиодифузерите
односно дека истите не ги почитуваат изречените мерки од страна на Советот.
Видно од однесувањето на радиодифузерите во извештајниот период во однос на
извршувањето на изречените мерки – писмени опомени со барање за објавување, се
уочува дека радиодифузерите во мал процент односно само една четвртина од
радиодифузерите на кои им е изречена ваков вид мерка, ја извршиле односно објавиле
мерката во рамките на својот програмски сервис.
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По однос на извршувањето на овој вид мерка, во споредба со резултатите на
ваквата анализа за минатата година (2011 година), се забележува мал напредок, бидејќи
за разлика од минатата година, кога ниту еден радиодифузер на кој му беше изречена
мерка со објавување не ја изврши истата, оваа година, мерката ја извршиле/објавиле
една четвртина од радиодифузерите.
Појаснувањето кое Советот за радиодифузија им го дава на радиодифузерите во
текстот на мерката со објавување по однос на начинот на нејзиното објавување во
рамките на нивниот програмски сервис, секако придонесе за подобрување на ваквата
состојба во смисла на зголемување на процентот на извршувањето на мерките со
објавување.
Состојбата за извршувањето на времените забрани за рекламирање и телешопинг
(од еден и три дена), е сосема поинаква. Резултатите покажуваат дека ниту еден
радиодифузер не ја испочитува забраната за реклами и телешопинг (од еден и три дена)
изречена од страна на Советот. Кај овие мерки состојбата во однос на извршувањето е
дури полоша од изминатата година, кога со мали исклучоци времените забрани за
рекламирање и телешопинг радиодифузерите ги испочитуваа.

IV. ПРЕПОРАКА
Со цел надминување на реалната фактичка состојба – игнорантен однос кој
радиодифузерите го имаат кон мерките кои Советот им ги изрекол (кој како и изминатата
година и понатаму продолжува), а во насока на подобрување на ефикасноста на мерките
и подигнување на процентот на извршување на истите, се останува на препораките
дадени и во анализа на изречените мерки од страна на Советот за изминатата година
(2011). Имено, дека препорачливо е да се направи измена и дополнување во Законот
за радиодифузната дејност, во следнава насока:
- да се предвиди прекршочна одредба за непостапување по изречените
мерки: писмени опомени со барање за објавување, времените забрани за
рекламирање и телешопинг од еден до седум дена и времената забрана за
емитување на програмскиот сервис од најмногу три месеца.
Прекршочната одредба би се однесувала за наведените мерки од причина што во
врска со нив Законот предвидува и одредено извршување (објавување на
мерката/забрана за рекламирање и телешопинг/забрана за емитување на програмскиот
сервис), а токму нивното неизвршување е она што е интенција да се надмине со
воведување на прекршочна одредба за ваквото поведение на радиодифузерот.
Прекршочната одредба не би се однесувала на мерката – писмена опомена, од причина
што Законот предвидел механизам за непостапување по оваа мерка односно изрекување
писмена опомена со барање за објавување.
Ваквото законско решение од една страна му овозможува на Советот за
радиодифузија на РМ да дејствува кога ќе утврди дека одреден радиодифузер не ја
спровел изречената мерка, што во ситуација на непостоење на правни механизми за
неизвршување на мерките (каква што е моменталната ситуација согласно важечкиот
Закон за радиодифузната дејност) Советот не е во можност да преземе никакви дејствија.
Од друга страна пак, на радиодифузерите, кои свесни за финансиските
импликации врз нивното работење во случај на извршување на времена забрана за
рекламирање и телешопинг од страна на Советот, а знаејќи дека не може да има правни
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консеквенции кон нив, игнорирањето и неизвршувањето на ваквите мерки (од причина
што Законот не предвидува санкција во овој случај), им оди во прилог и се охрабрени да
не ја извршат изречената мерка од страна на Советот.
Предложената измена и дополнување во Законот, кај радиодифузерите би
делувале превентивно, во смисла што сознанието дека заради неспроведувањето на
изречената мерка од страна на Советот би можело да дојде до поведување прекршочна
постапка пред надлежен суд (што би можело да резултира со парична казна), ќе ги
поттикне радиодифузерите не само да ги спроведуваат изречените мерки туку и да не ги
прекршуваат одредбите од Законот/подзаконските акти/дозволата.
На крај, сепак интенцијата на Советот за радиодифузија на РМ не е изрекување на
казни на радиодифузерите, туку обезбедување доследна примена односно почитување
на Законот за радиодифузната дејност, подзаконските акти и дозволата за вршење
радиодифузна дејност од страна на радиодифузерите.

13.07.2012

Совет за радиодифузија на РМ,
Сектор за правни работи
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Прилог бр.1
ПРЕГЛЕД НА ПИСМЕНИ ОПОМЕНИ
– 71 (седумдесет и една) изречена мерка Назив на
радиодифузерот
на кого му е
изречена
писмена опомена
ТВ А2

Датум на
сторување
на
прекршокот

Одредба од Законот
за радиодифузната
дејност (ЗРД) која е
повредена

Одредба од
подзаконскиот
акт која е
повредена

Опис на прекршокот

Дата на изрекување
на мерката и на која
седница на Советот

Рок за
отстранување на
повредата

01.02.2012

член 20 став 1 и 2 ЗДР -

На предвидениот термин 31
октомври 2011 не ги објави
податоците што се однесуваат на
неговото работење во претходната
година, односно по прв пат не ја
исполни оваа обврска
Емитување прикриено
рекламирање

01-та седница
одржана на
12.01.2012

7-ум дена од денот
на приемот на
Одлуката за
изрекување мерка

РА Антена 5

26.12.2011

98 став 1 од ЗРД

-

02-та седница
одржана на
09.02.2012

-

Неозначување и неиздвојување на
рекламите од другите делови на
програмата со акустички средства

02-та седница
одржана на
09.02.2012

13 став 1 од
Правилникот за
заштита на
малолетната
публика

Необележување на промотивните
најави за играната програма со
визуелен знак што ја сигнализира
категоријата програма што се
најавува

02-та седница
одржана на
09.02.2012

7-ум дена од денот
на приемот на
Одлуката за
изрекување мерка
7-ум дена од денот
на приемот на
Одлуката за
изрекување мерка
7-ум дена од денот
на приемот на
Одлуката за
изрекување мерка

РА Рос
Метрополис

26.12.2011

97 став 1 од ЗРД

ТВ Алсат -М

08.11.2011

71 став 3 од ЗДР
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ТВ Алсат-М

08.11.2011

74 став 1 од ЗДР

-

Неисполнување на обврската за
емитување најмалку 30% програма
изворно создадена на албански
јазик

02-та седница
одржана на
09.02.2012

7-ум дена од денот
на приемот на
Одлуката за
изрекување мерка

ТРД ,,КАНАЛ 5”
ДООЕЛ Скопје

08.11.2011

71 став 3 од ЗРД

13 став 1 од
Правилникот за
заштита на
малолетната
публика

Необележување на промотивните
најави за играната програма со
визуелен знак што ја сигнализира
категоријата програма што се
најавува

02-та седница
одржана на
09.02.2012

7-ум дена од денот
на приемот на
Одлуката за
изрекување мерка

ТРД ,,КАНАЛ 5”
ДООЕЛ Скопје

08.11.2011

74 став 1 од ЗРД

-

Неисполнување на обврската за
емитување најмалку 30% програма
изворно создадена на македонски
јазик

02-та седница
одржана на
09.02.2012

7-ум дена од денот
на приемот на
Одлуката за
изрекување мерка

ТРД ,,Телевизија
СИТЕЛ” ДООЕЛ
Скопје

08.11.2011

98 став 1 од ЗРД

-

Емитување прикриено
рекламирање

02-та седница
одржана на
09.02.2012

7-ум дена од денот
на приемот на
Одлуката за
изрекување мерка

ТРД ТВ
ЗДРАВКИН,
ДООЕЛ, Велес

09.12.2011

93 став 3 од ЗРД

-

Надминување на лимитите за
рекламирање во текот на еден
реален час

првото продолжение
на 04-та седница
одржана на
02.03.2011

7-ум дена од денот
на приемот на
Одлуката за
изрекување мерка
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ТРД ,,Телевизија
ИРИС” ДОО Штип

04.11.2011

93 став 3 од ЗРД

-

Надминување на лимитите за
рекламирање во текот на еден
реален час

првото продолжение
на 04-та седница
одржана на
02.03.2012

7-ум дена од денот
на приемот на
Одлуката за
изрекување мерка

ТРД ,,ТВ –СТАР”
ДОО ШТИП

03.11.2011

74 став 1 од ЗРД

-

Неисполнување на обврската за
емитување најмалку 30% програма
изворно создадена на македонски
јазик

првото продолжение
на 04-та седница
одржана на
02.03.2011

7-ум дена од денот
на приемот на
Одлуката за
изрекување мерка

ТРД ,,Телевизија
Тиквешија” ДООЕЛ
Кавадарци

08.12.2011

93 став 3 од ЗРД

-

Надминување на лимитите за
рекламирање во текот на еден
реален час

прво продолжение на
04-та седница
одржана на
02.03.2012

7-ум дена од денот
на приемот на
Одлуката за
изрекување мерка

ТРД ТВ ГУРРА
ДОО Кичево

26.03.2012

17 став 2 од ЗРД

-

05-та седница
одржана на
20.03.2012

7-ум дена од денот на
приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД ПИНК 15
ДООЕЛ Скопје

01.02.2012

71 став 3 од ЗРД

Првото продолжение
на 05-та седница
одржана на
21.03.2012

7-ум дена од денот на
приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД ТВ БТР
НАЦИОНАЛ Зоран
ДООЕЛ Скопје

01.03.2012

100 став 1 од ЗРД

Член 12 од
Правилникот за
заштита на
малолетната
публика
-

Направена е промена на
сопственичка структура на
Трговското радиодифузно друштво
ТВ ГУРРА ДОО Кичево, во висина
од 100 отсто од основната
главнина ма радиодифузерот, без
претходно добиено одобрение на
Советот, за промената на
сопственичката структура
Емитуваната играна програма е
означена со сигнализација за
заштита на малолетната публика
пред почетокот, но не и постојано
за нејзиното времетраење
Емитување реклами во вести

11-та седница
одржана на
26.04.2012

7-ум дена од денот на
приемот на Одлуката
за изрекување мерка
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ТРД ТВ БТР
НАЦИОНАЛ Зоран
ДООЕЛ Скопје

01.03.2012

74 став 2 од ЗРД

-

Необезбедување најмалку 30% од
емитуваната вокално –
инструментална музика да биде на
ромски јазик

11-та седница
одржана на
26.04.2012

7-ум дена од денот на
приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД ТВ БТР
НАЦИОНАЛ Зоран
ДООЕЛ Скопј

01.03.2012

Не јасно прикажување на вкупната
цена за чинење на телефонската
услуга со посебна тарифа

11-та седница
одржана на
26.04.2012

7-ум дена од денот на
приемот на Одлуката
за изрекување мерка

01.03.2012

74 став 1 од ЗРД

3 став 1 алинеја
2 од
Правилникот за
користење на
телефонски
услуги со
посебна тарифа
-

ТРД ТВ ЕДО
ДООЕЛ с.Љубин
Сарај

Неисполнување на обврската за
емитување најмалку 30% приграма
изворно создадена на бошњачки
јазик

11-та седница
7-ум дена од денот на
одржана на 26.04.2012 приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД ТВ ЕРА ДОО
Скопје

01.03.2012

100 став 1 од ЗРД

-

Емитување реклами во вести

11-та седница
одржана на
26.04.2012

7-ум дена од денот на
приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД ТВ ЕРА ДОО
Скопје

01.03.2012

74 став 1 од ЗРД

-

Неисполнување на обврската за
емитување најмалку 30% програма
изворно создадена на албански
јазик

11-та седница
одржана на
26.04.2012

7-ум дена од денот на
приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД ТВ ЕРА ДОО
Скопје

01.03.2012

93 став 3 од ЗРД

-

Надминување на лимитите за
рекламирање во текот на еден
реален час

11-та седница
одржана на
26.04.2012

7-ум дена од денот на
приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД ТВ ЕРА ДОО
Скопје

01.03.2012

99 став 1 алинеја 4 од
ЗРД

-

Непочитување на периодот од 20
минути меѓу два рекламни блока во
програмите

11-та седница
одржана на
26.04.2012

7-ум дена од денот на
приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД ПИНК МАК
ДООЕЛ Скопје (ТВ
Пинк 15)

22.03.2012

71 став 3 од ЗРД

член 7 од
Правилникот за
заштита на
малолетната
публика

Несоодветен термин на емитување
програма

11-та седница
одржана на
26.04.2012

7-ум дена од денот на
приемот на Одлуката
за изрекување мерка
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ТРД ПИНК МАК
ДООЕЛ Скопје (ТВ
Пинк 15)

22.03.2012

74 став 1 од ЗРД

-

Неисполнување на обврската за
емитување најмалку 30% програма
изворно создадена на македонски
јазик

11-та седница
одржана на
26.04.2012

7-ум дена од денот на
приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД ПИНК МАК
ДООЕЛ Скопје (ТВ
Пинк 15)

22.03.2012

74 став 2 од ЗРД

-

11-та седница
одржана на
26.04.2011

7-ум дена од денот на
приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД ПИНК МАК
ДООЕЛ Скопје (ТВ
Пинк 15)

22.03.2012

83 став 1 од ЗДР

-

Неисполнување на обврската за
обебедување најмлаку 30% од
емитуваната вокално –
инструментална музика да биде на
македонски јазик
Емитување програми непреведени
на македонски јазик

11-та седница
одржана на
26.04.2012

7-ум дена од денот на
приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА
КРТ ДОО Скопје

22.03.2012

71 став 3 од ЗДР

Несоодветен термин за емитување
програма

11-та седница
одржана на
26.04.2012

7-ум дена од приемот
на Одлуката за
изрекување мерка

РД СКАЈ НЕТ
Манчев ДОО
Скопје

01.03.2012

71 став 3 од ЗДР

Член 7 од
Правилникот за
заштита на
малолетната
публика
Член 12 од
Правилникот за
заштита на
малолетната
публика

11-та седница
одржана на
26.04.2012

7-ум дена од приемот
на Одлуката за
изрекување мерка

РД СКАЈ НЕТ
Манчев ДОО
Скопје

01.03.2012

93 став 3 од ЗДР

-

Неозначување на програмите пред
почетокот со акустично и визуелно
предупредување и неемитување
постојано визуелно
предупредување во текот на
програмата
Надминување на лимитите за
рекламирање во текот на еден
реален час

11-та седница
одржана на
26.04.2012

7-ум дена од приемот
на Одлуката за
изрекување мерка

РД СКАЈ НЕТ
Манчев ДОО
Скопје

01.03.2012

98 став 1 од ЗДР

-

Емитување прикриено
рекламирање

11-та седница
одржана на
26.04.2012

7-ум дена од приемот
на Одлуката за
изрекување мерка

ТРД КАНАЛ 5
ПЛИС ДОО Скопје

01.02.2012

74 став 1 од ЗДР

-

11-та седница
одржана на
26.04.2012

7-ум дена од приемот
на Одлуката за
изрекување мерка

МТВ 1

24.03.2012

71 од ЗДР

Член 12 од
Правилникот за
заштита на
малолетната

Неисполнување на обврската за
емитување најмалку 30% програма
изворно создадена на македонски
јазик
Не е емитувано акустично и
визуелно предупредување , а
постојано визуелно
предупредување не е емитувано

15-та седницата
одржана на
18.05.2012

7-ум дена од приемот
на Одлуката за
изрекување мерка
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публика

ни за времетраењето на
програмата.

Член 13 став 1
од Правилникот
за заштита на
малолетната
публика
-

Емитување промотивни најави за
играната програма не се
обележани со визуелниот знак што
ја сигнализира категоријата
програма што се најавува
Не е јасно препознатлива и
издвоена од другите делови на
програмата со оптички или
акустички средства
Емитување промотивни најави за
играната програма не се
обележани со визуелниот знак што
ја сигнализира категоријата
програма што се најавува
Не е емитувано акустично и
визуелно предупредување , а
постојано визуелно
предупредување не е емитувано
ни за времетраењето на
програмата.

15-та седница
одржана на
18.05.2012

7-ум дена од приемот
на Одлуката за
изрекување мерка

15-та седница
одржана на
18.05.2012

7-ум дена од приемот
на Одлуката за
изрекување мерка

15-та седница
одржана на
18.05.2012

7-ум дена од приемот
на Одлуката за
изрекување мерка

15-та седницата
одржана на
18.05.2012

7-ум дена од приемот
на Одлуката за
изрекување мерка

Не е јасно препознатлива и
издвоена од другите делови на
програмата со оптички или
акустички средства
Водителите на програмата
питтикнуваат купување производи
на спонзорите

15-та седница
одржана на
18.05.2012

7-ум дена од приемот
на Одлуката за
изрекување мерка

15-та седница
одржана на
18.05.2012

7-ум дена од приемот
на Одлуката за
изрекување мерка

Игран филм емитуван во
несоодветен термин

15-та седница
одржана на
18.05.2012

7-ум дена од приемот
на Одлуката за
изрекување мерка

Неисполнување на обврската за
емитување најмалку 30% програма
изворно создадена на албански
јазик

15-та седница
одржана на
18.05.2012

7-ум дена од приемот
на Одлуката за
изрекување мерка

МТВ 1

24.03.2012

71 од ЗДР

МТВ 1

24.03.2012

97 став 1 од ЗРД

МТВ 2 – албански
јазик

24.03.2012

71 од ЗДР

МТВ 2 – албански
јазик

24.03.2012

71 од ЗДР

МТВ 2 – албански
јазик

24.03.2012

97 став 1 од ЗДР

-

ТРД РАДИО
КАНАЛ 77 ДООЕЛ
Штип

17.04.2012

106 став 2 од ЗДР

-

ТРД АЛСАТ – М
ДОО Скопје

24.03.2012

71 став 3 од ЗДР

ТРД АЛСАТ – М
ДОО Скопје

24.03.2012

74 став 1 од ЗДР

Член 7 од
Правилникот за
заштита на
малолетната
публика
-

Член 13 став 1
од Правилникот
за заштита на
малолетната
публика
Член 12 од
Правилникот за
заштита на
малолетната
публика
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ТРД АЛСАТ – М
ДОО Скопје

24.03.2012

94 став 4 од ЗДР

-

Во реалните часови емитувани се и
рекламни /телешопинг спотови и
телешопинг прозорци

15-та седница
одржана на
18.05.2012

7-ум дена од приемот
на Одлуката за
изрекување мерка

ТРД КАНАЛ 5
ДООЕЛ Скопје

24.03.2012

71 став 3 од ЗДР

7-ум дена од приемот
на Одлуката за
изрекување мерка

24.03.2012

98 став 1 од ЗДР

Емитувани промотивни најави за
играната програма не се
обележани со визуелниот знак што
ја сигнализира категоријата
програма што се најавува
Прикриено рекламирање на
производи и услуги на повеќе
компании

15-та седница
одржана на
18.05.2012

ТРД КАНАЛ 5
ДООЕЛ Скопје

Член 13 став 1
од Правилникот
за заштита на
малолетната
публика
-

15-та седница
одржана на
18.05.2012

7-ум дена од приемот
на Одлуката за
изрекување мерка

ТРД Телевизија
СИТЕЛ ДООЕЛ
Скопје

24.03.2012

71 од ЗДР

7-ум дена од приемот
на Одлуката за
изрекување мерка

24.03.2012

98 став 1 од ЗДР

Емитувани промотивни најави за
играната програма не се
обележани со визуелниот знак што
ја сигнализира категоријата
програма што се најавува
Прикриено рекламирање на
производи и услуги

15-та седница
одржана на
18.05.2012

ТРД Телевизија
СИТЕЛ ДООЕЛ
Скопје

Член 13 став 1
од Правилникот
за заштита на
малолетната
публика
-

15-та седница
одржана на
18.05.2012

7-ум дена од приемот
на Одлуката за
изрекување мерка

ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА
МАКПЕТРОЛ (ТВ
ТЕЛМА) ДООЕЛ
Скопје
ТРД ЕНЏЕЛС ФМ
ДООЕЛ Штип

24.03.2012

99 став 1 алинеја 4 од
ЗДР

-

Не се почитува периодот од
најмалку 20 минути кој треба да
помине меѓу два рекламни блока

15-та седница
одржана на
18.05.2012

7-ум дена од приемот
на Одлуката за
изрекување мерка

29.03.2012

74 став 2 од ЗДР

-

15-та седница
одржана на
18.05.2012

7-ум дена од приемот
на Одлуката за
изрекување мерка

МТВ 1

31.05.2012

123 од ЗДР

Член 6 од
Правилникот за
европски
аудиовизуелни
дела

Неисполнување на обврската за
обебедување најмлаку 30% од
емитуваната вокално –
инструментална музика да биде на
ромски јазик
Не доставило известување односно
не ја исполнило обврската најдоцна
до 31 јануари односно еден месец
по завршување на календарската
година да доставо известување за
тоа како е исполнета обврската –
да обезбедат најмалку 60% учество
на европски аудиовизуелни дела
од вкупното годишно време на
емитување во текот на претходната
година

17-та седница
одржана на
29.05.2012
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ТРД АЛСАТ – М
ДОО Скопје

31.05.2012

73 од ЗДР

Член 5 од
Правилникот за
европски
аудиовизуелни
дела
Член 6 од
Правилникот за
европски
аудиовизуелни
дела

Не ја исполнил обврската во текот
на 2011 година во рамките на
својот програмски сервис да
емитува 50% европски
аудиовизуелни дела
Не доставило известување односно
не ја исполнило обврската најдоцна
до 31 јануари односно еден месец
по завршување на календарската
година да достави известување за
тоа како е исполнета обврската –
да обезбедат најмалку 51% од
вкупно
емитуваната програма во текот на
претходната година

17-та седница
одржана на
29.05.2012

ТРД КАНАЛ 5
ДООЕЛ Скопје

31.05.2012

73 од ЗДР

17-та седница
одржана на
29.05.2012

7-ум дена од приемот
на Одлуката за
изрекување мерка

ТРД Телевизија
СИТЕЛ ДООЕЛ
Скопје

31.05.2012

73 од ЗДР

Член 6 од
Правилникот за
европски
аудиовизуелни
дела

Не доставило известување односно
не ја исполнило обврската најдоцна
до 31 јануари односно еден месец
по завршување на календарската
година да достави известување за
тоа како е исполнета обврската –
да обезбедат најмалку 51% од
вкупно
емитуваната програма во текот на
претходната година

17-та седница
одржана на
29.05.2012

7-ум дена од приемот
на Одлуката за
изрекување мерка

ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА
МАКПЕТРОЛ ТВ
ТЕЛМА ДООЕЛ
Скопје

31.05.2012

73 од ЗДР

93 став 3 од ЗДР

Не ја исполнил обврската во текот
на 2011 година во рамките на
својот програмски сервис да
емитува 51% европски
аудиовизуелни дела
Надминување на лимитите за
рекламирање во текот на еден
реален час

17-та седница
одржана на
29.05.2012

23.04.2012

Член 5 од
Правилникот за
европски
аудиовизуелни
дела
-

ТРД ТВ ШУТЕЛ
ДООЕЛ Скопје

17-та седница
одржана на
29.05.2012

7-ум дена од приемот
на Одлуката за
изрекување мерка
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РТД ТЕЛЕВИЗИЈА
СОНЦЕ ДООЕЛ
Прилеп

31.05.2012

73 од ЗДР

Член 6 од
Правилникот за
европски
аудиовизуелни
дела

Не доставило известување односно
не ја исполнило обврската најдоцна
до 31 јануари односно еден месец
по завршување на календарската
година да достави известување за
тоа како е исполнета обврската –
да обезбедат најмалку 51% од
вкупно
емитуваната програма во текот на
претходната година

17-та седница
одржана на
29.05.2012

7-ум дена од приемот
на Одлуката за
изрекување мерка

ТРД АБ КАНАЛ
ДООЕЛ Скопје

31.05.2012

73 од ЗДР

31.05.2012

73 од ЗДР

Не ја исполнил обврската во текот
на 2011 година во рамките на
својот програмски сервис да
емитува 30% европски
аудиовизуелни дела
Не доставило известување односно
не ја исполнило обврската најдоцна
до 31 јануари односно еден месец
по завршување на календарската
година да достави известување за
тоа како е исполнета обврската –
да обезбедат најмалку 51% од
вкупно
емитуваната програма во текот на
претходната година

17-та седница
одржана на
29.05.2012

РД НАША ТВ ДОО
Скопје

Член 5 од
Правилникот за
европски
аудиовизуелни
дела
Член 6 од
Правилникот за
европски
аудиовизуелни
дела

17-та седница
одржана на
29.05.2012

7-ум дена од приемот
на Одлуката за
изрекување мерка

ТРД Телевизија
СИТЕЛ 3 ДООЕЛ
Скопје

31.05.2012

73 од ЗДР

Член 6 од
Правилникот за
европски
аудиовизуелни
дела

Не доставило известување односно
не ја исполнило обврската најдоцна
до 31 јануари односно еден месец
по завршување на календарската
година да достави известување за
тоа како е исполнета обврската –
да обезбедат најмалку 51% од
вкупно
емитуваната програма во текот на
претходната година

17-та седница
одржана на
29.05.2012

7-ум дена од приемот
на Одлуката за
изрекување мерка

ТРД КАНАЛ 5
ПЛУС ДОО Скопје

31.05.2012

73 од ЗДР

Член 6 од
Правилникот за
европски
аудиовизуелни

Не доставило известување односно
не ја исполнило обврската најдоцна
до 31 јануари односно еден месец
по завршување на календарската

17-та седница
одржана на
29.05.2012

7-ум дена од приемот
на Одлуката за
изрекување мерка
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дела

година да достави известување за
тоа како е исполнета обврската –
да обезбедат најмалку 51% од
вкупно
емитуваната програма во текот на
претходната година
Не доставило известување односно
не ја исполнило обврската најдоцна
до 31 јануари, односно еден месец
по завршувањето на календарската
година да достави известување за
тоа како е исполнета обврската
На предвидениот термин 31 март
2011 не ги објави податоците што
се однесуваат на неговото
работење во претходната година,
односно по втор пат не ја исполни
оваа обврска
Не ги доставил податоците за
економско финансиското работење
во претходната година, односно не
ја исполнил оваа обврска
Не ги доставил податоците за
економско финансиското работење
во претходната година, односно не
ја исполнил оваа обврска
Не ги доставил податоците за
економско финансиското работење
во претходната година, односно не
ја исполнил оваа обврска
Се врши поттикнување за
користење на услугите и
производите на спонзорите

17-та седница
одржана на
29.05.2012

7-ум дена од приемот
на Одлуката за
изрекување мерка

19-та седница
одржана на
07.06.2012

7-ум дена од приемот
на Одлуката за
изрекување мерка

прво продолжение на
19-та седница
одржана на
19.06.2012
прво продолжение на
19-та седница
одржана на
19.06.2012
прво продолжение на
19-та седница
одржана на
19.06.2012
23-та седница
одржана на 19.06.2012

7-ум дена од приемот
на Одлуката за
изрекување мерка

Програми не преведени на
македонски јазик

23-та седница
одржана на
19.06.2012

7-ум дена од приемот
на Одлуката за
изрекување мерка

ТРД А2
ТЕЛЕВИЗИЈА
ДООЕЛ Скопје

31.05.2012

73 од ЗДР

Член 6 од
Правилникот за
европски
аудиовизуелни
дела

ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА
КАНАЛ 8 ДООЕЛ
КОЧАНИ

12.06.2012

20 став 1 и 2 од ЗДР

-

ТРД ГАУДЕАМУС
РАДИО КЛАСИК
ФМ Мартин
ДООЕЛ Скопје
Друштво за
радиодифузија
ДИ-ЏЕЈ СЛАВЕ
ДООЕЛ Струга
ТРД ИНТЕЛ ДОО
Струмица

25.06.2012

20 став 3 и 4 од ЗДР

-

25.06.2012

20 став 3 и 4 од ЗДР

-

25.06.2012

20 став 3 и 4 од ЗДР

-

ТРД АБ КАНАЛ
ДООЕЛ Скопје

11.05.2012

106 став 2 од ЗДР

-

ТРД АБ КАНАЛ
ДООЕЛ Скопје

11.05.2012

83 став 1 од ЗРД

-

7-ум дена од приемот
на Одлуката за
изрекување мерка
7-ум дена од приемот
на Одлуката за
изрекување мерка
7-ум дена од приемот
на Одлуката за
изрекување мерка
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ТРД АБ КАНАЛ
ДООЕЛ Скопје

11.05.2012

98 став 1 од ЗРД

-

Се врши прикриено рекламирање

23-та седница
одржана на
19.06.2012

7-ум дена од приемот
на Одлуката за
изрекување мерка

Радиодифузно
друштво НАША ТВ
ДОО Скопје

04.05.2012

71 став 3 од ЗДР

Игран филм емитуван во
несоодветен термин

23-та седница
одржана на
19.06.2012

7-ум дена од приемот
на Одлуката за
изрекување мерка

Друштво за
вршење
радиодифузна
дејност ТРД ЕКО
ПРОЕКТ ДООЕЛ
експорт-импорт
Крива Паланка
ТРД РАДИО
ФОКУС ДООЕЛ
Тетово

25.06.2012

20 став 3 и 4 од ЗДР

Член 7 од
Правилникот за
заштита на
малолетната
публика
-

Не ги доставил податоците за
економско финансиското работење
во претходната година, односно не
ја исполнил оваа обврска

Прво продолжение на 7-ум дена од приемот
19-та седница
на Одлуката за
одржана на
изрекување мерка
19.06.2012

25.06.2012

20 став 3 и 4 од ЗДР

-

ТРД ЕНЕРГУ
РАДИО ДООЕЛ
Струга

25.06.2012

20 став 3 и 4 од ЗДР

-

ТРД НОВАТЕЛ
ПЛУС ДООЕЛ
Прилеп

25.06.2012

20 став 3 и 4 од ЗДР

-

Не ги доставил податоците за
економско финансиското работење
во претходната година, односно не
ја исполнил оваа обврска
Не ги доставил податоците за
економско финансиското работење
во претходната година, односно не
ја исполнил оваа обврска
Не ги доставил податоците за
економско финансиското работење
во претходната година, односно не
ја исполнил оваа обврска

Прво продолжение на
19-та седница
одржана на
19.06.2012
Прво продолжение на
19-та седница
одржана на
19.06.2012
Прво продолжение на
19-та седница
одржана на
19.06.2012

7-ум дена од приемот
на Одлуката за
изрекување мерка
7-ум дена од приемот
на Одлуката за
изрекување мерка
7-ум дена од приемот
на Одлуката за
изрекување мерка

Прилог бр.2
ПРЕГЛЕД НА ПИСМЕНИ ОПОМЕНИ СО БАРАЊЕ ЗА ОБЈАВУВАЊЕ
- 32 (триесет и две) изречени мерки Назив на
радиодифузерот/
јавниот
радиодифузен

Датум на
сторување
на
прекршокот

Одредба од
Законот за
радиодифузната
дејност (ЗРД) која

Одредба од
подзаконски
от акт која е
повредена

Опис на прекршокот

Дата на
изрекување
на мерката и
на која

Рок за
отстранување на
повредата/извршува
ње на мерката -

Дали
радиодифузеро
т ја извршил
мерката
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сервис на кого му
е изречена
писмена опомена
со барање за
објавување
ТРД РАДИО
АНТЕНА 5 Петров,
Јаневски и Гушев
ДОО Скопје

ТРД РАДИО
АНТЕНА 5 Петров,
Јаневски и Гушев
ДОО Скопје

е повредена

26.12.2011

106 став 1 од ЗРД

97 став 1 од ЗРД

-

-

26.12.2011

Спонзорите не се
идентификувани јасно
односно не е јасно
нагласено дека се работи
за спонзорирани
содржини

Рекламните спотови не
се издвоени од другите
делови на програмата со
акустични средства

седница на
Советот

објавување на
мерката

02-та седница
одржана на
09.02.2012

7-ум дена од денот на
приемот да ги
отстрани сторените
повреди

Радиодифузерот
не го извести
Советот за
објавување на
мерката

30-ет дена од денот
на приемот да ја
објави мерката

02-та седница
одржана на
09.02.2012

8-ум дена од денот на
приемот писмено да
го извести Советот за
денот на
објавувањето на
мерката
7-ум дена од денот на
приемот да ги
отстрани сторените
повреди

Радиодифузерот
не го извести
Советот за
објавување на
мерката

30-ет дена од денот
на приемот да ја
објави мерката

ТРД КАНАЛ 77
ДООЕЛ Штип

26.12.2011

74 став 2 од ЗРД

-

Непочитување на
законски задолжителниот
процент од 30% вокалноинструментална музика
на македонски јазик

02-та седница
одржана на
09.02.2012

8-ум дена од денот на
приемот писмено да го
извести Советот за
денот на објавувањето
на мерката
7-ум дена од денот на
приемот да ги
отстрани сторените
повреди
30-ет дена од денот
на приемот да ја
објави мерката

Радиодифузерот
го извести
Советот дека ја
изврши/ објави
мерката на
својот
програмски
сервис
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8-ум дена од денот на
приемот писмено да
го извести Советот за
денот на
објавувањето на
мерката
ТРД РОС
МЕТРОПОЛИС
РАДИО ДОО
Скопје

26.12.2011

74 став 2 од ЗРД

-

Непочитување на
законски задолжителниот
процент од 30% вокалноинструментална музика
на македонски јазик

02-та седница
одржана на
09.02.2012

7-ум дена од денот на
приемот да ги
отстрани сторените
повреди

Радиодифузерот
не го извести
Советот за
објавување на
мерката

30-ет дена од денот
на приемот да ја
објави мерката
8-ум дена од денот на
приемот писмено да
го извести Советот за
денот на
објавувањето на
мерката
ТРД РОС
МЕТРОПОЛИС
РАДИО ДОО
Скопје

26.12.2011

93 став 3 од ЗРД

-

Надминување на
лимитите за
рекламирање во текот на
еден реален час

02-та седница
одржана на
09.02.2012

7-ум дена од денот на
приемот да ги
отстрани сторените
повреди

Радиодифузерот
не го извести
Советот за
објавување на
мерката

30-ет дена од денот
на приемот да ја
објави мерката
8-ум дена од денот на
приемот писмено да
го извести Советот за
денот на
објавувањето на
мерката
ТРД Телевизија
СИТЕЛ ДООЕЛ
Скопје

08.11.2011

93 став 3 од ЗРД

-

Надминување на
лимитите за
рекламирање во текот на
еден реален час

02-та седница
одржана на
09.02.2012

7-ум дена од денот на
приемот да ги
отстрани сторените
повреди

Радиодифузерот
не го извести
Советот за
објавување на
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мерката
30-ет дена од денот
на приемот да ја
објави мерката
8-ум дена од денот на
приемот писмено да
го извести Советот за
денот на
објавувањето на
мерката
ТРД ТВ НОВА
ГЕВГЕЛИЈА ДОО
Гевгелија

09.12.2011

93 став 3 од ЗРД

-

Надминување на
лимитите за
рекламирање во текот на
еден реален час

04-та седница
одржана на
02.03.2012

7-ум дена од денот на
приемот да ги
отстрани сторените
повреди

Радиодифузерот
не го извести
Советот за
објавување на
мерката

30-ет дена од денот
на приемот да ја
објави мерката
8-ум дена од денот на
приемот писмено да
го извести Советот за
денот на
објавувањето на
мерката
ТРД ТВ КАНАЛ
ВИС ДООЕЛ
Струмица

09.12.2011

93 став 3 од ЗРД

-

Надминување на
лимитите за
рекламирање во текот на
еден реален час

04-та седница
одржана на
02.03.2012

7-ум дена од денот на
приемот да ги
отстрани сторените
повреди
30-ет дена од денот
на приемот да ја
објави мерката

Радиодифузерот
го извести
Советот дека ја
изврши/ објави
мерката на
својот
програмски
сервис

8-ум дена од денот на
приемот писмено да
го извести Советот за
денот на
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ТРД Телевизија
СИТЕЛ 3 ДООЕЛ
Скопје

01.02.2012

74 став 1 од ЗРД

-

Неисполнување на
обврската за емитување
најмалку 30% програма
изворно создадена на
македонски јазик

05-та седница
одржана на
21.03.2012

објавувањето на
мерката
7-ум дена од денот на
приемот да ги
отстрани сторените
повреди
30-ет дена од денот
на приемот да ја
објави мерката

ТРД ЏАНГЛ ТВ
ДООЕЛ Скопје

01.02.2012

74 став 2 од ЗРД

-

Непочитување на
законски задолжителниот
процент од 30% вокално
– инструментална музика
на македонски јазик

прво
продолжение на
05-та седница
одржана на
21.03.2012

8-ум дена од денот на
приемот писмено да
го извести Советот за
денот на
објавувањето на
мерката
7-ум дена од денот на
приемот да ги
отстрани сторените
повреди

Радиодифузерот
го извести
Советот дека ја
изврши/ објави
мерката на
својот
програмски
сервис

Радиодифузерот
не го извести
Советот за
објавување на
мерката

30-ет дена од денот
на приемот да ја
објави мерката

ТРД ЏАНГЛ ТВ
ДООЕЛ Скопје

01.02.2012

83 став 1 од ЗРД

-

Емитување програми
непреведени на
македонски јазик

прво
продолжение на
05-та седница
одржана на
21.03.2012

8-ум дена од денот на
приемот писмено да
го извести Советот за
денот на
објавувањето на
мерката
7-ум дена од денот на
приемот да ги
отстрани сторените
повреди

Радиодифузерот
не го извести
Советот за
објавување на
мерката

30-ет дена од денот
на приемот да ја
објави мерката
8-ум дена од денот на
приемот писмено да
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ТРД ЏАНГЛ ТВ
ДООЕЛ Скопје

01.02.2012

93 став 3 од ЗРД

-

Надминување на
лимитите за
рекламирање во текот на
еден реален час

прво
продолжение на
05-та седница
одржана на
21.03.2012

го извести Советот за
денот на
објавувањето на
мерката
7-ум дена од денот на
приемот да ги
отстрани сторените
повреди

Радиодифузерот
не го извести
Советот за
објавување на
мерката

30-ет дена од денот
на приемот да ја
објави мерката

ТРД ЏАНГЛ ТВ
ДООЕЛ Скопје

ТРД Пинк 15
ДООЕЛ Скопје

01.02.2012

01.02.2012

97 став 1 од ЗРД

74 став 1 од ЗРД

-

-

Неозначување и
неиздвојување на
рекламите од другите
делови на програмата со
оптички или акустички
средства

Необезбедување обврска
за емитување најмалку
30% програма изворно
создадена на македонски
јазик

прво
продолжение на
05-та седница
одржана на
21.03.2012

8-ум дена од денот на
приемот писмено да
го извести Советот за
денот на
објавувањето на
мерката
7-ум дена од денот на
приемот да ги
отстрани сторените
повреди

Радиодифузерот
не го извести
Советот за
објавување на
мерката

30-ет дена од денот
на приемот да ја
објави мерката

прво
продолжение на
05-та седница
одржана на
21.03.2012

8-ум дена од денот на
приемот писмено да
го извести Советот за
денот на
објавувањето на
мерката
7-ум дена од денот на
приемот да ги
отстрани сторените
повреди

Радиодифузерот
не го извести
Советот за
објавување на
мерката

30-ет дена од денот
на приемот да ја
објави мерката

32

8-ум дена од денот на
приемот писмено да
го извести Советот за
денот на
објавувањето на
мерката
ТРД Пинк 15
ДООЕЛ Скопје

01.02.2012

74 став 2 од ЗРД

-

Необезбедување обврска
најмалку 30% од
емитуваната воканлно
инструментална музика
да биде на македонски
јазик

прво
продолжение на
05-та седница
одржана на
21.03.2012

7-ум дена од денот на
приемот да ги
отстрани сторените
повреди

Радиодифузерот
не го извести
Советот за
објавување на
мерката

30-ет дена од денот
на приемот да ја
објави мерката
8-ум дена од денот на
приемот писмено да
го извести Советот за
денот на
објавувањето на
мерката

ТРД РАДИО
АНТЕНА 5 Петров,
Јаневски и Гушев
ДОО Скопје

ТРД РАДИО
АНТЕНА 5 Петров,

17.04.2012

17.04.2012

106 став 1 од ЗРД

97 став 1 од ЗРД

-

-

Не е јасно
идентификуван
спонзорот

Рекламните спотови не
се издвоени од другите

15-та седница
одржана на
18.05.2012

15-та седница
одржана на

7-ум дена од денот на
приемот да ги
отстрани сторените
повреди
30-ет дена од денот
на приемот да ја
објави мерката

Радиодифузерот
го извести
Советот дека ја
изврши/ објави
мерката на
својот
програмски
сервис

8-ум дена од денот на
приемот писмено да
го извести Советот за
денот на
објавувањето на
мерката
7-ум дена од денот на
приемот да ги

Радиодифузерот
го извести
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Јаневски и Гушев
ДОО Скопје

делови на програмата со
акустички средства

18.05.2012

отстрани сторените
повреди
30-ет дена од денот
на приемот да ја
објави мерката

ТРД РОС
МЕТРОПОЛИС
РАДИО ДОО
Скопје

17.04.2012

74 став 2 од ЗРД

-

Непочитување на
законски задолжителниот
процент од 30% вокално
– инструментална музика
на македонски јазик

15-та седница
одржана на
18.05.2012

8-ум дена од денот на
приемот писмено да
го извести Советот за
денот на
објавувањето на
мерката
7-ум дена од денот на
приемот да ги
отстрани сторените
повреди

Советот дека ја
изврши/ објави
мерката на
својот
програмски
сервис

Радиодифузерот
не го извести
Советот за
објавување на
мерката

30-ет дена од денот
на приемот да ја
објави мерката
8-ум дена од денот на
приемот писмено да
го извести Советот за
денот на
објавувањето на
мерката

ТРД РОС
МЕТРОПОЛИС
РАДИО ДОО
Скопје

17.04.2012

93 став 3 од ЗРД

-

Во реален час емитувани
се реклами чие вкупно
изменерно времетраење
е поголемо од
дозволениот лимит од 12
минути на реален час

15-та седница
одржана на
18.05.2012

7-ум дена од денот на
приемот да ги
отстрани сторените
повреди

Радиодифузерот
не го извести
Советот за
објавување на
мерката

30-ет дена од денот
на приемот да ја
објави мерката
8-ум дена од денот на
приемот писмено да
го извести Советот за
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денот на
објавувањето на
мерката
ТРД РОС
МЕТРОПОЛИС
РАДИО ДОО
Скопје

ТРД АЛСАТ – М
ДОО Скопје

ТРД КАНАЛ 5
ДООЕЛ Скопје

17.04.2012

24.03.2012

24.03.2012

97 став 1 од ЗРД

71 од ЗДР

74 став 1 од ЗРД

-

Член 13 став
1 од
Правилникот
за заштита на
малолетната
публика

-

Емитувани се реклами
кои што не се јасно
препознатливи и
издвоени од другите
делови на програмата со
акустички средства

Емитувани промотивни
најави за играната
програма не се
обележани со визуелниот
знак што ја сигнализира
категоријата програма
што се најавува

Необезбедување обврска
за емитување најмалку
30% програма изворно
создадена на македонски
јазик

15-та седница
одржана на
18.05.2012

7-ум дена од денот на
приемот да ги
отстрани сторените
повреди

Радиодифузерот
не го извести
Советот за
објавување на
мерката

30-ет дена од денот
на приемот да ја
објави мерката

15-та седница
одржана на
18.05.2012

8-ум дена од денот на
приемот писмено да
го извести Советот за
денот на
објавувањето на
мерката
7-ум дена од денот на
приемот да ги
отстрани сторените
повреди

Радиодифузерот
не го извести
Советот за
објавување на
мерката

30-ет дена од денот
на приемот да ја
објави мерката

15-та седница
одржана на
18.05.2012

8-ум дена од денот на
приемот писмено да
го извести Советот за
денот на
објавувањето на
мерката
7-ум дена од денот на
приемот да ги
отстрани сторените
повреди
30-ет дена од денот
на приемот да ја
објави мерката

Радиодифузерот
го извести
Советот дека ја
изврши/ објави
мерката на
својот
програмски
сервис
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ТРД Телевизија
СИТЕЛ ДООЕЛ
Скопје

24.03.2012

83 став 1 од ЗРД

-

Програми не преведени
на македонски јазик

15-та седница
одржана на
18.05.2012

8-ум дена од денот на
приемот писмено да
го извести Советот за
денот на
објавувањето на
мерката
7-ум дена од денот на
приемот да ги
отстрани сторените
повреди
30-ет дена од денот
на приемот да ја
објави мерката

ТРД Телевизија
СИТЕЛ ДООЕЛ
Скопје

24.03.2012

93 став 3 од ЗРД

-

Во реален час емитувани
се реклами чие вкупно
изменерно времетраење
е поголемо од
дозволениот лимит од 12
минути на реален час

15-та седница
одржана на
18.05.2012

8-ум дена од денот на
приемот писмено да
го извести Советот за
денот на
објавувањето на
мерката
7-ум дена од денот на
приемот да ги
отстрани сторените
повреди
30-ет дена од денот
на приемот да ја
објави мерката

Радиодифузерот
го извести
Советот дека ја
изврши/ објави
мерката на
својот
програмски
сервис

Радиодифузерот
го извести
Советот дека ја
изврши/ објави
мерката на
својот
програмски
сервис

8-ум дена од денот на
приемот писмено да
го извести Советот за
денот на
објавувањето на
мерката
ТРД ЈЕХОНА 2003
ДООЕЛ с.Матејче
Липково

12.06.2012

20 став 1 и 2 од
ЗРД

-

На предвидениот термин
31 март 2012 година не
ги објави податоците што
се однесуваат неговото
на работењето во
претходната година по

19-та седнива
одржана на
07.06.2012

7-ум дена од денот на
приемот да ги
отстрани сторените
повреди

Радиодифузерот
не го извести
Советот за
објавување на
мерката

30-ет дена од денот

36

трет пат не ја исполнија
оваа обврска

ТРД ГАУДЕАМУС
РАДИО КЛАСИК
ФМ Мартин
ДООЕЛ Скопје

12.06.2012

20 став 1 и 2 од
ЗРД

-

На предвидениот термин
31 март 2012 година не
ги објави податоците што
се однесуваат неговото
на работењето во
претходната година по
трет пат не ја исполнија
оваа обврска

на приемот да ја
објави мерката

19-та седнива
одржана на
07.06.2012

8-ум дена од денот на
приемот писмено да
го извести Советот за
денот на
објавувањето на
мерката
7-ум дена од денот на
приемот да ги
отстрани сторените
повреди

Радиодифузерот
не го извести
Советот за
објавување на
мерката

30-ет дена од денот
на приемот да ја
објави мерката
8-ум дена од денот на
приемот писмено да
го извести Советот за
денот на
објавувањето на
мерката

ТРД АЛФА ТВ
ДООЕЛ Скопје

04.05.2012

93 став 3 од ЗРД

-

Во реален час емитувани
се реклами чие вкупно
изменерно времетраење
е поголемо од
дозволениот лимит од 12
минути на реален час

23-та седница
одржана на
19.06.2012

7-ум дена од денот на
приемот да ги
отстрани сторените
повреди

Радиодифузерот
не го извести
Советот за
објавување на
мерката

30-ет дена од денот
на приемот да ја
објави мерката
8-ум дена од денот на
приемот писмено да
го извести Советот за
денот на
објавувањето на
мерката

ТРД КАНАЛ 8
ДООЕЛ Кочани

25.06.2012

20 став 3 и 4 од
ЗРД

-

Не ги достави податоците
за економско

Прво
продолжение на

7-ум дена од денот на
приемот да ги

Радиодифузерот
не го извести
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финансиското работење
во претходната година,
односно не ја исполни
оваа обвсрка

19-та седница
одржана на
19.06.2012

отстрани сторените
повреди

Советот за
објавување на
мерката

30-ет дена од денот
на приемот да ја
објави мерката
8-ум дена од денот на
приемот писмено да
го извести Советот за
денот на
објавувањето на
мерката

Радиодифузно
друштво НАША ТВ
ДОО Скопје

04.05.2012

93 став 3 од ЗРД

-

Во реален час емитувани
се реклами чие вкупно
изменерно времетраење
е поголемо од
дозволениот лимит од 12
минути на реален час

23-та седница
одржана на
19.06.2012

7-ум дена од денот на
приемот да ги
отстрани сторените
повреди

Радиодифузерот
не го извести
Советот за
објавување на
мерката

30-ет дена од денот
на приемот да ја
објави мерката
8-ум дена од денот на
приемот писмено да
го извести Советот за
денот на
објавувањето на
мерката

Радиодифузно
друштво НАША ТВ
ДОО Скопје

04.05.2012

97 став 1 од ЗРД

-

Се емитувани реклами
што не се издвоени од
другите делови на
програмата со оптички
или акустични средства

23-та седница
одржана на
19.06.2012

7-ум дена од денот на
приемот да ги
отстрани сторените
повреди

Радиодифузерот
не го извести
Советот за
објавување на
мерката

30-ет дена од денот
на приемот да ја
објави мерката
8-ум дена од денот на
приемот писмено да
го извести Советот за
денот на
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објавувањето на
мерката
ТРД Телевизија
СИТЕЛ 3 ДООЕЛ
Скопје

04.05.2012

74 став 1 од ЗРД

-

Необезбедување обврска
за емитување најмалку
30% програма изворно
создадена на македонски
јазик

23-та седница
одржана на
19.06.2012

7-ум дена од денот на
приемот да ги
отстрани сторените
повреди

Радиодифузерот
не го извести
Советот за
објавување на
мерката

30-ет дена од денот
на приемот да ја
објави мерката
8-ум дена од денот на
приемот писмено да
го извести Советот за
денот на
објавувањето на
мерката
ТРД КАНАЛ 5
ПЛУС ДОО Скопје

04.05.2012

74 став 1 од ЗРД

-

Необезбедување обврска
за емитување најмалку
30% програма изворно
создадена на македонски
јазик

23-та седница
одржана на
19.06.2012

7-ум дена од денот на
приемот да ги
отстрани сторените
повреди
30-ет дена од денот
на приемот да ја
објави мерката

Радиодифузерот
го извести
Советот дека ја
изврши/ објави
мерката на
својот
програмски
сервис

8-ум дена од денот на
приемот писмено да
го извести Советот за
денот на
објавувањето на
мерката
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Прилог бр.3
ПРЕГЛЕД НА ВРЕМЕНИ ЗАБРАНИ ЗА РЕКЛАМИРАЊЕ И ТЕЛЕШОПИНГ ОД ЕДЕН ДЕН
– 1 (една) изречена мерка Назив на
радиодифузерот
на кого му е
изречена времена
забрана за
рекламирање и
телешопинг од
еден ден
Друштво за
радиодифузија
ДИ-ЏЕЈ Славе
ДООЕЛ Струга

Датум на
сторување
на
прекршоко
т

Одредба од
Законот за
радиодифузната
дејност (ЗРД) која е
повредена

Опис на прекршокот

Дата на
изрекување на
мерката и на
која седница на
Советот

Рок за отстранување на
повредата/извршување на
мерката

Дали
радиодифузерот ја
извршил мерката

01.02.2012

20 став 1 и 2 од ЗРД

На предвидениот термин
31 октомври 2011 година
не ги објави податоците
што се однесуваат на
неговото работење во
претходната година,
односно по четврти пат
не ја исполни оваа
обврска

01-та седница
одржана на
12.01.2012

7-ум дена од денот на
приемот да ги отстрани
сторените повреди

Радиодифузерот не ја
изврши мерката.

30-ет дена од денот на
приемот да ја изврши
8-ум дена од денот на
приемот писмено да го
извести Советот за денот на
спроведувањето на мерката
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Прилог бр.4

ПРЕГЛЕД НА ВРЕМЕНИ ЗАБРАНИ ЗА РЕКЛАМИРАЊЕ И ТЕЛЕШОПИНГ ОД ТРИ ДЕНА
- 3 (три) изречени мерки –
Назив на
радиодифузеро
т
на кого му е
изречена
времена
забрана за
рекламирање и
телешопинг од
три дена
Радиодифузно
друштво ТВ
МЕДИ Битола,
ДООЕЛ

Датум на
сторување
на
прекршокот

Одредба од
Законот за
радиодифузната
дејност (ЗРД) која е
повредена

Опис на прекршокот

Дата на
изрекување на
мерката и на која
седница на
Советот

Рок за отстранување на
повредата/извршување на
мерката

Дали
радиодифузерот ја
извршил мерката

01.02.2012

20 став 1 и 2 од ЗРД

На предвидениот термин 31
октомври 2011 година, не ги
објави податоците што се
однесуваат на неговото
работење во претходната
година, односно по петти пат
не ја исполни оваа обврска

01-та седница
одржана на
12.01.2012

7-ум дена од денот на
приемот да ги отстрани
сторените повреди

Радиодифузерот не
ја изврши мерката.

30-ет дена од денот на
приемот да ја изврши
8-ум дена од денот на
приемот писмено да го
извести Советот за денот на
спроведувањето на мерката

Друштво за
радиодифузија
ДИ-ЏЕЈ Славе
ДООЕЛ Струга

12.06.2012

20 став 1 и 2 од ЗРД

На предвидениот термин 31
март 2012 година не ги
објави податоците што се
однесуваат на работењето
во претходната година
односно по петти пат не ја
исполни оваа обврска

19-та седница
одржана на
07.06.2012

7-ум дена од денот на
приемот да ги отстрани
сторените повреди

Радиодифузерот не
ја изврши мерката.

30-ет дена од денот на
приемот да ја изврши
8-ум дена од денот на
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приемот писмено да го
извести Советот за денот на
спроведувањето на мерката

ТРД КАНАЛ 5
ДООЕЛ Скопје

21.06.2012

87 став 2 од ЗРД

Емитува рекламен спот за
самопромотивни цели кој е
невистинит и ја заведува
јавноста

24-та седница
одржана на
21.06.2012

7-ум дена од денот на
приемот да ги отстрани
сторените повреди

Радиодифузерот не
ја изврши мерката.

30-ет дена од денот на
приемот да ја изврши
8-ум дена од денот на
приемот писмено да го
извести Советот за денот на
спроведувањето на мерката
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ПРЕГЛЕД НА УПАТЕНИ УКАЖУВАЊА
- 78 (седумдесет и осум) упатени укажувања –
Назив на
радиодифузерот
на кого му е упатено
укажувањето

Датум на
сторување на
повредата

Одредба од Законот
за радиодифузната
дејност (ЗРД) која е
повредена

Одредба од
подзаконскиот акт која е
повредена

ТРД РАДИО КАНАЛ
77 ДООЕЛ Штип
ТРД РАДИО КАНАЛ
77 ДООЕЛ Штип
ТРД РАДИО КАНАЛ
77 ДООЕЛ Штип
ТРД РОС
МЕТРОПОЛИС
РАДИО ДОО Скопје
ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА
МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ
Скопје

26.12.2011

106 став 2 од ЗРД

26.12.2011

97 став 1 од ЗРД

26.12.2011

98 став 1 од ЗРД

26.12.2011

100 став 1 од ЗРД

08.11.2011

71 став 3 од ЗРД

Член 12 од Правилник за
заштита на малолетната
публика

ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА
МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ
Скопје

08.11.2011

71 став 3 од ЗРД

Член 13 став 1 од
Правилник за заштита на
малолетната публика

ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА
МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ
Скопје

08.11.2012

97 став 1 од ЗРД

ТРД КАНАЛ ТРИ ДОО
Дебар

11.12.2011

71 став 3 од ЗРД

Опис на повредата

Дата на донесување одлука
за упатување на укажување
и на која седница на
Советот

Поттикнување купување на
услугите на спонзорот
Неозначување на реклами

02-та седница одржана на
09.02.2012
02-та седница одржана на
09.02.2012
02-та седница одржана на
09.02.2012
02-та седница одржана на
09.02.2012

Емитување прикриено
рекламирање
Емитување рекламни спотови во
вести

Член 12 од Правилник за
заштита на малолетната
публика

Прилог бр.5

Неозначување на програмите пред
почетокот со акустично и визуелно
предупредување и не емитување
постојано визуелно
предупредување во текот на
програмата
Необележување на промотивните
најави за играната програма со
визуелен знак што ја сигнализира
категоријата програма што се
најавува

02-та седница одржана на
09.02.2012

Неозначување и неиздвојување на
телешопингот од другите делови
на програмата со оптички или
акустички средства
Неозначување на програмите пред
почетокот со акустично и визуелно
предупредување и не емитување
постојано визуелно
предупредување во текот на

02-та седница одржана на
09.02.2012

02-та седница одржана на
09.02.2012

Првото продолжение на 04-та
седница одржана на
02.03.2012
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програмата
ТРД ТВ НОВА ДОО
Гевгелија

09.12.2011

71 став 3 од ЗРД

Член 12 од Правилник за
заштита на малолетната
публика

ТРД ТВ НОВА ДОО
Гевгелија

09.12.2011

97 став 1 од ЗРД

ТРД КТВ ДООЕЛ
Кавадарци

10.12.2011

71 став 3 од ЗРД

ТРД КТВ ДООЕЛ
Кавадарци

10.12.2011

97 став 1 од ЗРД

ТРД ТВ БОЕМ
Слободан Меноски
Кичево ДООЕЛ
ТРД ТВ БОЕМ
Слободан Меноски
Кичево ДООЕЛ
ТРД Телевизија
Ускана Мунир Мехдиу
Кичево ДООЕЛ
ТРД Телевизија
Ускана Мунир Мехдиу
Кичево ДООЕЛ
ТРД ИНТЕЛ ДОО
Струмица

10.12.2011

71 став 3 од ЗРД

10.12.2011

97 став 1 од ЗРД

11.12.2011

96 став 2 од ЗРД

11.12.2011

97 став 1 од ЗРД

09.12.2011

71 став 3 од ЗРД

Член 12 од Правилник за
заштита на малолетната
публика

ТРД ИНТЕЛ ДОО
Струмица

09.12.2011

71 став 3 од ЗРД

Член 7 од Правилник за
заштита на малолетната
публика

ТРД ТВ-КАНАЛ ВИС
ДООЕЛ Струмица

08.12.2011

106 став 2 од ЗРД

Член 7 од Правилник за
заштита на малолетната
публика

Член 7 од Правилник за
заштита на малолетната
публика

Неозначување на програмите пред
почетокот со акустично и визуелно
предупредување и не емитување
постојано визуелно
предупредување во текот на
програмата
Неозначување на реклами

Првото продолжение
на 04-та седница
одржана на 02.03.2012

Поттикнување на продажба,
купување на производи и
изнајмување на услуги од
спонзорот во спонзорирана

Првото продолжение
на 04-та седница одржана на
02.03.2012

Првото продолжение
на 04-та седница
одржана на 02.03.2012
Несоодветен термин на емитување Првото продолжение
на програма
на 04-та седница одржана на
02.03.2012
Неозначување на реклами
Првото продолжение
на 04-та седница одржана на
02.03.2012
Несоодветен термин на емитување Првото продолжение
на програма
на 04-та седница одржана на
02.03.2012
Неозначување на реклами
Првото продолжение
на 04-та седница одржана на
02.03.2012
Бесплатно соопштенија не се
Првото продолжение
посебно означени како бесплатно на 04-та седница одржана на
емитување
02.03.2012
Неозначување на реклама
Првото продолжение
на 04-та седница одржана на
02.03.2012
Неозначување на програмите пред Првото продолжение
почетокот со акустично и визуелно на 04-та седница одржана на
предупредување и не емитување
02.03.2012
постојано визуелно
предупредување во текот на
програмата
Несоодветен термин на емитување Првото продолжение
на програма
на 04-та седница одржана на
02.03.2012
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Член 7 од Правилник за
заштита на малолетната
публика
Член 13 став 1 од
Правилник за заштита на
малолетната публика

програма
Несоодветен термин на емитување Првото продолжение
на програма
на 04-та седница одржана на
02.03.2012
Необележување на промотивните Првото продолжение
најави за играната програма со
на 04-та седница одржана на
визуелен знак што ја сигнализира
02.03.2012
категоријата програма што се
најавува
Неозначување на програмите пред Првото продолжение
почетокот со акустично и визуелно на 04-та седница одржана на
предупредување и не емитување
02.03.2012
постојано визуелно
предупредување во текот на
програмата
Несоодветен термин на емитување Првото продолжение
на програма
на 04-та седница одржана на
02.03.2012
Несоодветен термин на емитување Првото продолжение
на програма
на 04-та седница одржана на
02.03.2012

ТРД ТВ-КАНАЛ ВИС
ДООЕЛ Струмица

08.12.2011

71 став 3 од ЗРД

ТРД ТВ-КАНАЛ ВИС
ДООЕЛ Струмица

08.12.2011

71 став 3 од ЗРД

ТРД ТВ ВТВ Тони
ДОО Валандово

10.12.2011

71 став 3 од ЗРД

Член 12 од Правилник за
заштита на малолетната
публика

ТРД ТВ ВТВ Тони
ДОО Валандово

10.12.2011

71 став 3 од ЗРД

ТРД ТВ ЗДРАВКИН
ДООЕЛ Велес

09.12.2011

71 став 3 од ЗРД

Член 7 од Правилник за
заштита на малолетната
публика
Член 7 од Правилник за
заштита на малолетната
публика

ТРД Телевизија ИРИС
ДОО Штип

04.11.2011

100 став 1 од ЗРД

Емитување реклами во вести

ТРД Телевизија ИРИС
ДОО Штип

04.11.2011

106 став 2 од ЗРД

ТРД ТРД Телевизија
ИРИС ДОО Штип

04.11.2011

71 став 3 од ЗРД

Член 12 од Правилник за
заштита на малолетната
публика

ТРД ТРД Телевизија
ИРИС ДОО Шт

04.11.2011

71 став 3 од ЗРД

ТРД ТВ-СТАР ДОО
Штип

03.11.2011

71 став 3 од ЗРД

Член 7 од Правилник за
заштита на малолетната
публика
Член 13 став 1 од
Правилник за заштита на
малолетната публика

Поттикнување на продажба,
купување на производи и
изнајмување на услуги од
спонзорот во спонзорирана
програма
Емитуваната играна програма
означена е со сигнализација за
заштита на малолетната публика
само пред почетокот , но не и за
целото нејзино времетраење
Несоодветен термин на емитување
на програма
Необележување на промотивните
најави за играната програма со
визуелен знак што ја сигнализира
категоријата програма што се
најавува

Првото продолжение
на 04-та седница одржана на
02.03.2012
Првото продолжение
на 04-та седница одржана на
02.03.2012
Првото продолжение
на 04-та седница одржана на
02.03.2012
Првото продолжение
на 04-та седница одржана на
02.03.2012
Првото продолжение
на 04-та седница одржана на
02.03.2012
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ТРД ТВ-СТАР ДОО
Штип

03.11.2011

71 став 3 од ЗРД

ТРД ТВ-СТАР ДОО
Штип

03.11.2011

98 став 1 од ЗРД

ТРД Телевизија
Тиквешија ДООЕЛ
Кавадарци

08.12.2011

71 став 3 од ЗРД

ТРД Телевизија
Тиквешија ДООЕЛ
Кавадарци
ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА Д1
ДООЕЛ Делчево

08.12.2011

97 став 1 од ЗРД

31.10.2011

71 став 3 од ЗРД

Радио дифузно
трговско друштво
ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ
ДООЕЛ Прилеп

01.02.2012

71 став 3 од ЗРД

Радио дифузно
трговско друштво
ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ
ДООЕЛ Прилеп
ТРД АБ КАНАЛ
ДООЕЛ Скопје

01.02.2012

96 став 2 од ЗРД

01.02.2012

83 став 1 од ЗРД

ТРД АБ КАНАЛ
ДООЕЛ Скопје

01.02.2012

Радио дифузно
Друштво НАША ТВ
ДОО Скопје
Радио дифузно
Друштво НАША ТВ
ДОО Скопје
ТРД Телевизија
СИТЕЛ 3 ДООЕЛ
Скопје

01.02.2012

01.02.2012

01.02.2012

98 став 1 од ЗРД
93 став 3 од ЗРД
98 став 1 од ЗРД
94 став 4 од ЗРД

Член 7 од Правилник за
заштита на малолетната
публика

Член 12 од Правилник за
заштита на малолетната
публика

Член 7 од Правилник за
заштита на малолетната
публика
Член 12 од Правилник за
заштита на малолетната
публика

Несоодветен термин на емитување Првото продолжение
на програма
на 04-та седница одржана на
02.03.2012
Емитување прикриено
Првото продолжение
рекламирање
на 04-та седница одржана на
02.03.2012
Неозначување на програмите пред Првото продолжение
почетокот со акустично и визуелно на 04-та седница одржана на
предупредување и не емитување
02.03.2012
постојано визуелно
предупредување во текот на
програмата
Неозначување на реклами
Првото продолжение
на 04-та седница одржана на
02.03.2012
Несоодветен термин на емитување Првото продолжение
на програма
на 04-та седница одржана на
02.03.2012
Неозначување на програмите пред Првото продолжение
почетокот со акустично и визуелно на 05-та седница одржано на
предупредување и не емитување
21.03.2012
постојано визуелно
предупредување во текот на
програмата
Бесплатните реклами не се
Првото продолжение
посебно означени
на 05-та седница одржано на
21.03.2012
Емитување програми непреведени
на македонски јазик
Емитување прикриено
рекламирање
Надминување на лимитите за
рекламирање во текот на еден
реален час
Емитување прикриено
рекламирање
Во реален час кога е емитуван
телешопинг прозорец, емитуван е
и блок со рекламни спотови

Првото продолжение
на 05-та седница одржано
21.03.2012
Првото продолжение
на 05-та седница одржано
21.03.2012
Првото продолжение
на 05-та седница одржано
21.03.2012
Првото продолжение
на 05-та седница одржано
21.03.2012
Првото продолжение
на 05-та седница одржано
21.03.2012

46

на
на
на
на
на

ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ
Скопје

01.02.2012

75 став 3 од ЗРД

ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ
Скопје

01.02.2012

93 став 3 од ЗРД

ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ
Скопје

01.02.2012

98 став 1 од ЗРД

ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ
Скопје

01.02.2012

99 став 1 алинеја 4 од
ЗРД

ТРД Пинк 15 ДООЕЛ
Скопје

01.02.2012

71 став 3 од ЗРД

ТРД ПЕРСПЕКТИВА
ТВ ДООЕЛ Скопје

01.02.2012

93 став 3 од ЗРД

ТРД ПЕРСПЕКТИВА
ТВ ДООЕЛ Скопје

01.02.2012

94 став 4 од ЗРД

ТРД Телевизија
СИТЕЛ ДООЕЛ
Скопје

09.03.2012

68 став 2 алинеја 2 од
ЗРД

Трговското друштво
за радиодифузна
дејност ТВ ШУТЕЛ
ДООЕЛ Скопје

01.03.2012

71 став 3 од ЗРД

Трговското друштво
за радиодифузна

01.03.2012

97 став 1 од ЗРД

Член 7 од Правилник за
заштита на малолетната
публика

Член 12 од Правилник за
заштита на малолетната
публика

Составен дел на информативна
емисија (Овде и Сега) е
телевоутингот за што се користи
телефонска услуга со посебна
тарифа
Надминување на лимитите за
рекламирање во текот на еден
реален час
Емитување прикриено
рекламирање

Првото продолжение
на 05-та седница одржано на
21.03.2012

Надминување на лимитите за
рекламирање во текот на еден
реален час
Во реален час кога се емитувани
телешопинг прозорци, емитуван е
и блок со рекламни спотови
Непридржување на принципот за
заштита на приватноста и
достоинството на личноста
(емитуван прилог за семејно
насилство при што од страна на
новинарот објавени се лични
податоци на членовите на
семејството во кое се случило
насилството, како и точната адреса
на живеење на семејството).
Неозначување на програмите пред
почетокот со акустично и визуелно
предупредување и не емитување
постојано визуелно
предупредување во текот на
програмата

Првото продолжение
на 05-та седница одржано на
21.03.2012
Првото продолжение
на 05-та седница одржано на
21.03.2012
07-та (јавна седница)
одржана на 06.04.2012

Неозначување на реклами

11-та седница одржана на
26.04.2012

Првото продолжение
на 05-та седница одржано на
21.03.2012
Првото продолжение на
05-та седница одржано на
21.03.2012
Непочитување на периодот од 20
Првото продолжение на
минути меѓу два рекламни блока
05-та седница одржано на
во програмите
21.03.2012
Несоодветен термин на емитување Првото продолжение на
на програма
05-та седница одржано на
21.03.2012

11-та седница одржана на
26.04.2012
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дејност ТВ ШУТЕЛ
ДООЕЛ Скопје
ТРД ТВ Амазон
ДООЕЛ Скопје

01.03.2012

74 став 1 од ЗРД

ТРД ТВ БТР
НАЦИОНАЛ Зоран
ДООЕЛ Скопје

01.03.2012

71 став 3 од ЗРД

Член 12 од Правилник за
заштита на малолетната
публика

ТРД ТВ ЕРА ДОО
Скопје

01.03.2012

71 став 3 од ЗРД

ТРД ТВ ЕРА ДОО
Скопје

01.03.2012

71 став 3 од ЗРД

Член 7 од Правилник за
заштита на малолетната
публика
Член 13 став 1 од
Правилник за заштита на
малолетната публика

ТРД ТВ ЕРА ДОО
Скопје

01.03.2012

94 став 4 од ЗРД

ТРД ПИНК МАК (К15) ДООЕЛ Скопје

22.03.2012

71 став 3 од ЗРД

Радиодифузно
друштво СКАЈ НЕТ
Манчев ДОО Скопје

01.03.2012

100 став 2

Радиодифузно
друштво СКАЈ НЕТ
Манчев ДОО Скопје
Радиодифузно
друштво СКАЈ НЕТ
Манчев ДОО Скопје

01.03.2012

71 став 3 од ЗРД

01.03.2012

71 став 3 од ЗРД

Радиодифузно
друштво СКАЈ НЕТ

01.03.2012

94 став 4 од ЗРД

Член 12 од Правилник за
заштита на малолетната
публика

Член 7 од Правилник за
заштита на малолетната
публика
Член 13 став 1 од
Правилник за заштита на
малолетната публика

Емитување помалку од законски
предвидените 30% програма
изворно создадена на македонски
јазик
Неозначување на програмите пред
почетокот со акустично и визуелно
предупредување и не емитување
постојано
визуелно предупредување во текот
на програмата
Несоодветен термин на емитување
на програма

11-та седница одржана на
26.04.2012

Необележување на промотивните
најави за играната програма со
визуелен знак што ја сигнализира
категоријата програма што се
најавува
Во реален час кога е емитуван
телешопинг прозорец, емитуван е
и блок со рекламни спотови
Неозначување на програмите пред
почетокот со акустично и визуелно
предупредување и не емитување
постојано
визуелно предупредување во текот
на програмата
Емитување рекламни спотови во
програма за деца чие
времетраење е помало од 30
минути
Несоодветен термин на емитување
на програма

11-та седница одржана на
26.04.2012

Необележување на промотивните
најави за играната програма со
визуелен знак што ја сигнализира
категоријата програма што се
најавува
Емитување блокови со рекламни
спотови во реален час кога е

11-та седница одржана на
26.04.2012

11-та седница одржана на
26.04.2012

11-та седница одржана на
26.04.2012

11-та седница одржана на
26.04.2012
11-та седница одржана на
26.04.2012

11-та седница одржана на
26.04.2012
11-та седница одржана на
26.04.2012

11-та седница одржана на
26.04.2012
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Манчев ДОО Скопје
ТРД КАНАЛ 5 ПЛУС
ДОО Скопје

01.02.2012

99 став 1 алинеја 4 од
ЗРД

ТРД ПИНК МАК (К15) ДООЕЛ Скопје

Од 27.04.2012

Член 42

ТРД ПИНК МАК (К15) ДООЕЛ Скопје

Од 27.04.2012

Член 42

Јавното
радиодифузно
претпријатие
Македонска
радиотелевизија,
Втор телевизиски
програмски сервис
(МТВ 2) – албански

24.03.2012

71 став 3 од ЗРД

Член 7 од Правилник за
заштита на малолетната
публика

емитуван телешопинг прозорец
Непочитување на периодот од 20
минути меѓу два рекламни блока
во програмите
Иста програма на сателитската ТВ
Пинк 15 (минус) и на регионалната
ТВ Пинк 15, така што на иста
програма е вметнато различно
лого.Радиодифузерот не ја
исполнил законската обврска да
емитува нов програмски сервис,
различен од програмските сервиси
на на другите
Отстапување од форматот за
којшто му е доделена дозволата
емитување телевизиски
програмски сервис преку сателитпретежно забавен опш формат.
Емитуваните видови програми
исполнуваат 100 % забавна
функција, иако согласно
форматот од дозволата
содржините што исполнуваат
забавна функција треба да се
застапени меѓу 50 и 65% во
вкупната програма која што се
категоризира по функции.
Воопшто не се емитувани
програми кои што исполнуваат
информативна и образовна
фиункција, иако согласно
форматот, двете функции треба
да бидат застапени со најмалку
по 5% во вкупната програма што
се класифицира по функции
На 24 Март 2012 година, на
програмата на МТВ 2 играните
програми Бостонски адвокати (11та,12-та,13-та и 14-та епизода) и
Молчалив сведок Казна
(Judgement) – прв дел, се
емитувани во несоодветни
терминисоодветен термин на

11-та седница одржана на
26.04.2012
11-та седница одржана на
26.04.2012

11-та седница одржана на
26.04.2012

15-та седница одржана на
18.05.2012
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јазик Скопје
ТРД РАДИО АНТЕНА
5 Петров, јаневски, и
Гушев ДОО Скопје

17.04.2012

106 став 2 од ЗРД

ТРД РАДИО АНТЕНА
5 Петров, јаневски, и
Гушев ДОО Скопје

17.04.2012

74 став 2 од ЗРД

ТРД АЛСАТ-М ДОО
Скопје

24.03.2012

93 став 3 од ЗРД

ТРД Енџелс ФМ
ДООЕЛ Штип

29.03.2012

106 став 2 од ЗРД

ТРД А2 ТЕЛЕВИЗИЈА
ДОО Скопје

06.05.2012

Член 42

емитување на програма
На 17-ти април 2012 година на
радио Антена 5, во рамки на
спонзорираните програми
Утринска програма, Светот на
музиката со нес кафе и Антена
Енерџи, водителот /ката на
емисиите при идентификувањето
на спонзорите на програмите ја
поттикнува продажбата односно
купувањето или изнајмувањето
на нивните производи или услуги
Необезбедување најмалку 30% од
емитуваната вокално –
инструментална музика да биде на
македонски јазик
Надминување на лимитите за
рекламирање во текот на еден
реален час
Поттикнување на продажба,
купување на производи и
изнајмување на услуги од
спонзорот во спонзорирана
програма
Радиодифузерот не ги почитува
програмските услови од дозволата
односно не се придржува до
утврдениот формат-програмски
сервис од претежно забавен опш
формат

15-та седница одржана на
18.05.2012

15-та седница одржана на
18.05.20121-та седница
15-та седница одржана на
18.05.20121-та седница
15-та седница одржана на
18.05.20121-та седница

првото продолжение
на 13-та седница одржана на
18.05.2012
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Трговско друштво за
радиодифузна дејност
ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ
Скопје

31.05.2012

Член 42

Отстапување од форматот за кој
17-та седница одржана на
што му е доделена дозволата29.05.2012
телевизиски програмски сервис од
опш формат во кој застапените
видови програми ги остваруваат
сите три медиумски функцииинформативна, забавна и
образовна – да бидат застапени со
најмалку 30%, забавната со
87,36%, информативната со 7,85%
и образовната со 4,80%

ТРД А2 ТЕЛЕВИЗИЈА
ДООЕЛ Скопје

29.05.2012

Член 42

ТРД РАДИО
ВАЛАНДОВО ДОО
Валандово

31.03.2012

20 став 1 и 2 од ЗРД

ТРД РАДИО ФОКУС
ДООЕЛ Тетово

31.03.2012

20 став 1 и 2 од ЗРД

Неисполнување на условите од
дозволата односно
непридржување до форматот од
дозволата- програмски сервис од
претежно забавен опш формат. На
неговиот програмски сервис
програмите со информативна
функција се застапени со 8.95%,
програмите со образовна функција
со 4.38%, а програмите со забавна
функција со 86.67%.Сервисот
емитува најмалку пет видови
програми, меѓутоа образовната
функција е под 5%, а програмите
со забавна функција се над 65%.
На предвидениот термин 31 март
2012 година, не ги објави
податоците што се однесуваат на
работењето во претходната
година, односно по прв пат не ја
исполни оваа обврска
На предвидениот термин 31 март
2012 година, не ги објави
податоците што се однесуваат на
работењето во претходната
година, односно по прв пат не ја
исполни оваа обврска

17-та седница одржана на
29.05.2012

19-та седница одржана на
07.06.20121-та седница

19-та седница одржана на
07.06.2012
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ТРД ЕНЕРГУ РАДИО
ДООЕЛ увоз-извоз
Струга

31.03.2012

20 став 1 и 2 од ЗРД

Радиодифузно
трговско друштво
Телевизија Сонце
ДООЕЛ Прилеп
ТРД ТВ АБ КАНАЛ
ДООЕЛ Скопје

04.05.2012

83 став 1 од ЗРД

11.05.2012

99 став 1 алинеја 4 од
ЗРД

ТРД Телевизија
СИТЕЛ 3 ДООЕЛ
Скопје

04.05.2012

71 став 3 од ЗРД

Член 13 став 1 од
Правилник за заштита на
малолетната публика

На предвидениот термин 31 март
2012 година, не ги објави
податоците што се однесуваат на
работењето во претходната
година, односно по прв пат не ја
исполни оваа обврска
Програми непреведени на
македонски јазик

19-та седница одржана на
07.06.2012

Непочитување на периодот од 20
минути меѓу два рекламни блока
во програмите
Необележување на промотивните
најави за играната програма со
визуелен знак што ја сигнализира
категоријата програма што се
најавува

23-та седница одржана на
19.06.2012

23-та седница одржана на
19.06.2012

23-та седница одржана на
19.06.2012

Прилог бр.6
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ПРЕГЛЕД НА УПАТЕНИ ИЗВЕСТУВАЊА
- 2 (две) известувања –
Назив на радиодифузерот
на кого му е доставено
известувањето

Одредба од Законот за
радиодифузната дејност
(ЗРД) која е повредена

ТВ А2

42 од ЗРД

ТРД ТВ ШУТЕЛ
ДООЕЛ Скопје

98 став 1 од ЗРД

Опис на повредата

Дата на донесување
одлука за доставување
на известување и на која
седница на Советот
Не придржување до програмските услови во дозволата прво продолжение на 05-та
односно непридржувањето до формат согласно
седница
форматот утврден во дозволата за вршење
одржана на 21.03.2012
радиодифузна дејност – забавен општ формат
година
Емитување прикриено рекламирање

11-та седница одржана на
26.04.2012

13.07.2012
Сектор за правни работи,
Изработил: Тања Пачоска, Ивона Муфишева Алексовска
Одобрил: Цветанка Митревска

Совет за радиодифузија на РМ
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