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АНАЛИЗА НА СИТЕ ПРЕЗЕМЕНИ МЕРКИ ОД СТРАНА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 
АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ПРОТИВ РАДИОДИФУЗЕРИТЕ 

И ОПЕРАТОРИТЕ НА ЈАВНА ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА  
И НАЈЧЕСТИ ПРЕКРШУВАЊА ОД СТРАНА НА РАДИОДИФУЗЕРИТЕ И 
ОПЕРАТОРИТЕ НА ЈАВНА ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА 

во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2014 година 

 
 
I.   ПРАВНА РАМКА  

 

1.1. Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги   

 

На 3-ти јануари 2014 година, стапи во сила Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија” бр.184/13). Овој закон 

ги уредува правата, обврските и одговорноста на радиодифузерите, давателите на 

аудиовизуелни медиумски услуги по барање и операторите на јавни електронски 

комуникациски мрежи кои ги емитуваат или реемитуваат програмските сервиси на 

радиодифузерите. Исто така, треба да го обезбеди развојот на аудио и 

аудиовизуелните медимски услуги, развојот на независната продукција, да го 

поттикне, унапреди и заштити културниот идентитет, јазикот и традицијата на 

заедниците во Република Македонија, да обезбеди почитување на културните и 

религиозните разлики, да ја поттикне културата на јавен дијалог меѓу граѓаните 

заради зацврстување на заемното разбирање и толеранција за унапредување на 

односите меѓу различните заедници.  

                Како цели на овој Закон утврдени се и поттикнување на творештвото, 

образовниот и научниот развој, заштитата на интересите на корисниците особено на 

малолетните лица, како и обезбедување развој на медиумската писменост. Законот 

за аудио и аудовизуелни медимски услуги треба да обезбеди транспарентен, 

независен, ефикасен и отчетен јавен радиодифузен сервис, транспарентно 

независно, ефикасно и отчетно регулаторно тело во областа на аудио и 

аудиовизуелните медиумски услуги, техничко-технолошки развој и поттикнување на 

конкуренцијата во областа на аудио и аудио-визуелните медимски услуги, како и 

развој на економијата во Република Македонија. 

                 Вршењето на работите што се предмет на регулирање на Законот за аудио 

и аудовизуелни медимски услуги, согласно одредбите од овој закон, се во 

надлежност на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медимски услуги, како 

самостојно и независно непрофитно регулаторно тело, кое има статус на правно 

лице со јавни овластувања. Во врска со исполнувањето на обврските кои 

произлегуваат од Законот за аудио и аудиовизуелни медимски услуги, Агенцијата е 

овластена да врши програмски и административен надзор (кои можат да бидат 

редовни, вонредни и контролни), како и стручен надзор. 

     Воедно, со денот на стапувањето во сила на овој Закон, Советот за 

радиодифузија се преименува и продолжи да работи како Агенција за аудио и 

аудиовизуелни медимски услови.  

Согласно член 6 став 1 алинеја 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 

44/14, 101/14), Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е надлежна 

да превзема мерки во согласност со овој закон во случаите кога е извршена повреда 

на одредбите на овој закон или на прописите донесени врз основа на него и 

условите и обврските од дозволите.   
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   Доколку се констатира непочитување на одредбите од овој закон и 

подзаконските акти донесени врз основа на него, како и на условите и обврските 

утврдени со дозволата и другите акти на Агенцијата, против издавач на медиум, 

давателот на аудиовизуелни услуги по барање или операторот на јавни електронски 

комуникациски мрежи кој врши реемитување на програмски сервиси, директорот на 

Агенцијата, согласно член 23 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, може да ги преземе следниве мерки: 

  

   да донесе решение со кое ќе го опомене;  

   да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка во  случај кога 

и покрај донесеното решение за опомена продолжува со вршење на истата 

повреда за  која е опоменет, во текот на годината; 

   да достави предлог до Советот за одземање на дозволата или  

   да донесе решение за бришење од регистарот согласно Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги.  

 

Погоре наведените законски преземени мерки со детално образложение, 

Агенцијата ги објавува на својата веб страница во рок од три дена од преземената 

мерка.   

   

 

1.2. Закон за медиуми  

 

Заради обезбедување општа правна рамка од областа на медиумите односно 

заради сеопфатно законско уредување на вршењето медиумска дејност во Република 

Македонија, беше донесен и Законот за медиуми. Како и претходниот така и овој 

закон се објави во „Службен весник на Република Македонија“, бр.184/13, а стапи на 

сила на 3-ти јануари 2014 година. 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, согласно овој Закон 

е надлежна за вршење на административен надзор над исполнувањето на обврските 

кои произлегуваат согласно неговите одредби. 

   

 

II. ПРЕЗЕМЕНИ МЕРКИ ВО АНАЛИЗИРАНИОТ ПЕРИОД 
 

 Во периодот од 1-ви јануари до 30 јуни 2014 година, за констатирани 
непочитувања на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, Законот за медиуми, како и на условите и обврските утврдени со дозволата и 
другите акти на Агенцијата, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, презема вкупно 24 (дваесет и четири) мерки, од кои:      

 

 16 (шеснаесет) решенија за преземање мерка – опомена и тоа:  
 8 (осум) решенија за преземање мерка – опомена за констатирани 

непочитувања на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги и  
 8 (осум) решенија за преземање мерка – опомена за констатирани 

непочитувања на одредбите од Законот за медиуми,  
 

 7 (седум) барања за поведување на прекршочна постапка и  
 

 1 (една) одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување.   
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          III.1 Решение за преземање мерка – опомена 

 
  
 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во периодот од 1-ви 
јануари до 30-ти јуни 2014 година на радиодифузерите и операторите на јавна 
електронска комуникациска мрежа им изрече 16 (шеснаесет) мерки - решенија за 
преземање мерки – опомени за констатирани непочитувања на одредбите од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми. 
Прегледот на преземени мерки – опомени со податоци за радиодифузерот на кој е 
изречена мерката, архивски број и датум на решението за преземање мерка – 
опомена, одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и 
Законот за медиуми кои се прекршени, опис на прекршокот е даден како Прилог 
бр.1, кон оваа анализа.   
 

 
 III.1.1 Решение за преземање мерка – опомена заради констатирани 

повреди на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги 

 
Од вкупно 16 (шеснаесет) изречени решенија за преземање мерка  - опомена 

во извештајниот период, 8 (осум) се за повреди на одредбите од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги.  

Најчести повреди за кои се изречени мерките – опомени во анализираниот 
период, се повредите на одредбите од член 92 став 4 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги. За непочитување на понапред цитираните 
одредби (непочитување на обврската за процентуална распределба на емитуваната 
музика), беа изречени 4 (четири) мерки – опомени.  

Една мерка помалку или 3 (три) решенија за преземање мерка – опомена 
Агенцијата изрече заради непочитување на законската обврска за емитување 
најмалку 8 часа во текот на неделата вокална и/или вокално инструментална музика 
на македонски јазик и не почитување на обврските за процентуална распределба на 
емитуваната музика и за периодот на нејзино емитување (член 92 ставови 4 и 6 од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги).  

Едно решение за преземање мерка – опомена беше изречено на еден 
радиодифузер поради не емитување најмалку 40% вокална и/или вокално-
инструментална музика на македонски јазик, со што радиодифузерот ги прекрши 
одредбите од член 92 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги.  

 
 
III.1.2. Решение за преземање мерка – опомена заради констатирани 

повреди на одредбите од Законот за медиуми 
 
 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во периодот од 1-ви 
јануари до 30 јуни 2014 година за констатирани повреди на Законот за медиуми 
донесе 8 (осум) решенија за преземање мерка – опомена.    
 Најголемиот број од нив или вкупно 5 (пет) решенија за преземање мерка – 
опомена, се изречени за констатирани повреди на член 13 став 1 од Законот за 
медиуми, кој се однесува на тоа што радиодифузерите не ја почитувале обврската 
за доставување на податоците од член 13 став 1 од Законот за медиуми (податоци 
за сопственичка структура, со податоци за процентот на акции или удел кој го 
стекнале, податоци за одговорен уредник, податоци за извори за финансирање во 
претходната година, податоци за остварени вкупни приходи и расходи во 
претходната година и податоци за просечната гледаност или слушаност во 
претходната година).  
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 Агенцијата во 3 (три) наврати донесе решение за преземање мерка – 
опомена на радиодифузерите кои не ги објавиле податоците за: сопственичката 
структура односно податоци за називот и седиштето на правните лица или името и 
местото на престојување на физичките лица кои се сопственици на акции или на 
удел кај издавачот на медиумот, со податоци за процентот на акциите или уделот кај 
издавачот на медиумот, со податоци за процентот на акциите или уделот кој го 
стекнале и датумот на стекнување, податоци за одговорниот уредник/уредници, 
податоци за изворите на финансирање на радиодифузерот во претходната година 
(реклами, спонзорства, продажба на содржини, услуги обезбедени на трети страни и 
слично), на сопствената програма, најмалку трипати годишно, во ударни термини и 
снимката од објавата не доставиле на Агенцијата во рок од 15 дена, од денот на 
објавувањето, со што е сторен прекршок на  член 13 став 3 од Законот за медиуми.  
 
 
 

          II.2 Поднесени барања за поведување на прекршочна постапка 

 
Агенцијата согласно член 23 став 1 алинеја 2 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги поднесува барања за поведување на прекршочна 
постапка во случај кога и покрај донесеното решение за опомена издавачот на 
медиум, давателот на аудиовизуелните услуги по барање или операторот на јавни 
електронски комуникациски мрежи, продолжува со вршење на истата повреда за 
која е опоменет, во текот на тековната 2014 година.  
 Во анализираниот период, Агенцијата поднесе вкупно 7 (седум) барања за 
поведување на прекршочна постапка. Во прегледот даден како Прилог бр.3 кон оваа 
анализа, дадени се податоци за: оператор на јавна електронска комуникациска 
мрежа против кој е поднесено барањето за поведување на прекршочна постапка, 
архивски број и датум на поднесеното барањето за поведување на прекршочна 
постапка, одредби од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги кои се 
прекршени и опис на прекршокот.  

Во врска со наведеното, а согласно член 46 став 2 од Законот за 
прекршоците („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/06, 69/06 и 51/11), 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на сите сторители на 
прекршоци, во овој случај оператори на јавни електронски комуникациски мрежи им 
предложи постапка за порамнување пред да ги поднесе барањата за поведување на 
прекршочна постапка. Па така, од страна на Агенцијата беа составени записници во 
кои беа забележани битните елементи на дејствието од кое произлегува правното 
обележје на прекршокот, времето, местото и начинот на сторување на прекршокот и 
описот на дејствието.  Доколку во оваа фаза, сторителите ги признаеа делата што 
им се ставаат на товар,  Агенцијата, веднаш ќе издадеше платен налог. Се смета 
дека доколку сторителите на прекршокот го потпишат платниот налог се согласуваат 
да ја платат глобата утврдена со прекршениот член во рок од осум дена од приемот 
на платниот налог на сметка на органот означен во платниот налог (во нашите 
случаи на сметка на Буџетот на Република Македонија). Сторителите доколку ги 
платеа глобата во рок од осум дена од приемот на платниот налог, ќе платеа само 
половина од изречената глоба. Во тој случај се подготвува записник за успешно 
спроведена постапка за порамнување со кој се констатира дека постапката успешно 
завршила. Но, доколку сторителите не ја платат глобата во утврдениот рок, односно 
не се согласат со постапката за порамнување, тогаш од страна на службените лица 
во Агенцијата се подготвуваат записници за неуспешно спроведена постапка и се 
поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд.     

Барањата за поведување на прекршочни постапки во анализираниот период 
беа поднесени за повреди на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги.  

Поради реемитување на програмски сервиси кои не се регистрирани во 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, што е спротивно на член 
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141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата 
против 3 (три) оператори на јавни електронски комуникациски мрежи поднесе 
барања за поведување на прекршочна постапка  

Две барања за поведување на прекршочна постапка се поднесени против 
оператори на јавни електронски комуникациски мрежи кои реемитувале програмски 
сервис со титл на јазик различен од јазикот на кој оригинално се произведени, со 
што постапиле спротивно на член 64 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги.   

Исто така, по едно барање за поведување на прекршочна постапка беше 
поднесено против операторот на јавна електронска комуникациска мрежа кој не ја 
исполни обврската заклучно со 15 март односно до 17 март 2014 година до 
Агенцијата да достави извештај за износот на вкупниот годишен приход остварен со 
реемитувањето на програмскиот сервис во текот на 2013 година (член 142 став 3 од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) и против операторот на јавна 
електронска комуникациска мрежа кој реемитувал програмски сервиси на домашен 
радиодифузер надвор од сервисната зона за која радиодифузерот ја има добиено 
дозволата за обезбедување на телевизиско емитување (член 143 став 1 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги).   

 
 

III.3. Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување  

 
 Во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2014 година, Советот на Агенцијата 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, откако констатираше дека еден 
регионален радиодифузер не емитува најмалку 8 (осум) часа дневно програма на 
телевизија, односно престанал со емитување на програмскиот сервис повеќе од 30 
дена поради технички, финансиски или други причини (член 90 став 3, а во врска со 
член 82 став 1 алинеја 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги), на 
13-та седница одржана на 04.03.2014 година, донесе одлука за одземање на 
дозволата за телевизиско емитување.  
 Во прегледот даден како Прилог бр.4 кон оваа анализа, дадени се податоци 
за: радиодифузерот на кој му е изречена мерката, архивски број и датум на одлуката 
за одземање на дозволата за телевизиско емитување, одредби од Законот за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги кои се прекршени и опис на прекршокот.  
  

               IV. ЗАКЛУЧОК 
 

        IV.1 Осврт на сите констатираните повреди на Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги и на Законот за медиуми 
 
 Радиодифузерите и операторите на јавни електронски комуникациски мрежи 
во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2014 година, прекршија вкупно единаесет 
одредби од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и од Законот за 
медиуми.   
 

Најчеста повреда од страна на радиодифузерите во периодот од 1-ви 
јануари  2014 година до 30-ти јуни 2014 година, беше прекршувањето на член 13 
став 1 од Законот за медиуми. Прекршувањето на Законот за медиуми се 
состоеше во непочитување на обврската за доставување на податоците од член 13 
став 1 од Законот за медиуми (податоци за сопственичка структура, со податоци за 
процентот на акции или удел кој го стекнале, податоци за одговорен уредник, 
податоци за извори за финансирање во претходната година, податоци за остварени 
вкупни приходи и расходи во претходната година и податоци за просечната 
гледаност или слушаност во претходната година). Во предметниот период 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги констатираше 5 (пет) 
повреди од ваков тип.   
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Како често прекршување, односно во 4 (четири) наврати, од страна на 
радиодифузерите во предметниот период, беше констатирано прекршување на 
член 92 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, што се 
состои во непочитување на обврската за процентуална распределба на емитуваната 
музика. 

 
  По 3 (три) мерки одделно за секој констатиран прекршок, Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изрече поради: 
 

- непочитување на законската обврска за емитување најмалку 8 часа во текот 
на неделата вокална и/или вокално инструментална музика на македонски јазик и не 
почитување на обврските за процентуална распределба за емитуваната музика и за 
периодот на нејзино емитување (член 92 ставови 4 и 6 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги), 

- не објавување на податоци  на сопствената програма и до Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги  не доставување снимка од објавата во 
рок и на начин утврден во член 13 став 3 од Законот за медиуми и 

-  реемитување на програмски сервиси кои не се регистрирани во Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (член 141 став 13 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги). 
 

     Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изрече 2 (две) 
мерки за констатирано прекршување на член 64 став 2 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги кое се однесува на реемитување програмски 
сервис со титл на јазик различен од јазикот на кој оригинално се произведени  и       
1 (една) мерка за констатирано прекршување на член 143 став 1 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги кое се состои во реемитување програмски 
сервиси на домашен радиодифузер надвор од сервисната зона за која 
радиодифузерот ја има добиено дозволата за обезбедување на телевизиско 
емитување.    
 

    Во анализираниот период радиодифузерите ги повредија одредбите од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги кои се однесуваат на 
Програмските стандарди, односно глава V, подглава V.3.4. од истиот Закон и тоа: 

-   во еден случај од страна на еден регионален радиодифузер е утврдено не 
почитување на законската обврска за емитување најмалку 8 (осум) часа дневно 
програма на телевизија (член 90 став 3) и 

-   еднаш е констатиран случај на не емитување најмалку 40% вокална и/или 
вокално-инструментална музика на македонски јазик, со што радиодифузерот ги 
прекрши одредбите од член 92 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги.  
 

Исто така, изречена е една мерка на оператор на јавна електронска 
комуникациска мрежа поради не исполнување на обврската заклучно со 15 март 
односно до 17 март 2014 година до Агенцијата да достави извештај за износот на 
вкупниот годишен приход остварен со реемитувањето на програмскиот сервис во 
текот на 2013 година (член 142 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги). 
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IV.2 Структура на изречените мерки од страна на Агенцијата 

16

7

1

решенија за изречена 

мерка - опомена

барања за поведување на 

прекршочна постапка

одлуки за одземање на 

дозвола

 
Слика бр.1,  Графички приказ на структурата на изречените мерки 
од страна на Агенцијата во периодот од 01.01 до 30.06.2014 година 

 
 

         IV.3. Структура на решенија за изречена мерка – опомена по Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми  

8 8

Решенија за изречена мерка - опомена, 
согласно ЗААВМУ

Решенија за изречена мерка - опомена, 
согласно ЗМ

 
Слика бр.2,  Графички приказ на структурата на решенија за изречени мерки – опомени по 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги  и Законот за медиуми од страна на 

Агенцијата во периодот од 01.01 до 30.06.2014 година 
 

        IV.4 Структура на поднесени барања за поведување на прекршочна 
постапка

 
 

Слика бр.3,  Графички приказ на структурата на поднесени барања за поведување на 
прекршочна постапка поради прекршување на одредбите од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги од страна на Агенцијата во периодот од 01.01 до 
30.06.2014 година 
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          V. Спроведување на изречените мерки – Решенија за изрекување мерка - 
опомена од страна на радиодифузерите 
 
 По однос на тоа каква е состојбата во спроведувањето на изречените мерки – 
опомени, односно колку радиодифузерите и операторите на јавна електронска 
комуникациска мрежа во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2014-та година ги 
извршиле изречените мерки од страна на Агенцијата односно дали 
радиодифузерите и операторите на јавна електронска комуникациска мрежа го 
усогласиле своето работење со одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, податоците разработени во анализата, говорат за следната 
фактичка ситуација: 
 

 Изречени мерки решенија за изрекување мерка – опомена согласно Законот 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги  

 
 Од вкупно 8 (осум) изречени мерки – опомени согласно одредбите од 

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во кои беше наведено 
дека радиодифузерите потребно е да го усогласат своето работење со одредбите 
од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 6 (шест) радиодифузери 
целосно постапија по изречената мерка, односно го усогласија своето работење со 
одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услугу, а 2 (два) 
радиодифузери делумно постапија по изречената мерка, односно не го усогласија во 
целост своето работење со одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услугу. Против овие два радиодифузери беа поднесени барања за 
поведување на прекршочна постапка, но по започнувањето на наведената постапка 
за порамнување,  Собранието на Република Македонија, го донесе Законот за 
изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.101/14), со кој се измени член 92 
став 4 од тој закон, врз основа на кој член кон радиодифузерите беа поведени 
напред наведените прекршочни постапки/постапки за порамнување. Поради тоа, 
Агенцијата одлучи да ги запре поведените постапки за порамнување/прекршочни 
постапки.  
 

6

2

постапено во целост постапено делумно
 

 
 

Слика бр.4,  Графички приказ на постапувањето на радиодифузерите по изречените 
мерки – опомени согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

во периодот од 01.01. до 30.06.2014 година 
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 Изречени мерки решенија за изрекување мерка – опомена согласно Законот 
за медиуми  

 

 Состојбата по однос на извршувањето на изречените мерки – опомени 
согласно Законот за медиуми е таква што на вкупно 6 (шест) радиодифузери им 
беа изречени 8 (осум) мерки – опомени, согласно кои им беше даден рок од 45 
(четириесет и пет) дена од денот на донесувањето на решението за преземање 
мерка – опомена, да го усогласат своето работење со одредбите од Законот за 
медиуми. Четири радиодифузери во дополнителниот рок од четириесет и пет дена 
го отстранија прекршувањето на законските одредби. По однос на останатите четири 
мерки кои беа изречени на два радиодифузери односно по две мерки за секој 
радиодифузер состојбата е следна: поради објективни причини - отварање на стечај 
на едниот радиодифузер и одземање на дозволата за вршење радиодифузна 
дејност на другиот радиодифузер, радиодифузерите не ги извршија мерките, 
следствено на што произлегува и неможноста за извршување на останатите две 
изречени мерки.       
 

4

1

3

ги отстранија 
прекршувањата

не ги отстрани 
прекршувањата

нема можност да се 
отстрани прекршувањето

 
 
 

Слика бр.5,  Графички приказ на постапувањето на радиодифузерите по изречените 
мерки – опомени согласно Законот за медиуми 

 во периодот од 01.01. до 30.06.2014 година 
 
 

 Кај поведените прекршочни постапки, фактичката ситуација е таква што од 
вкупно 7 (седум) поведени прекршочни постапки, сите постапки за порамнување 
завршија неуспешно поради што до надлежните судови, Агенцијата поднесе 7 
(седум) барања за поведување на прекршочна постапка.  

 
Анализираните податоци во врска со изречените и спроведени мерки од 

страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, се индикатори 
дека извршувањето на мерките од страна на радиодифузерите  и операторите на 
јавна електронска комуникациска мрежа е на задоволително ниво, односно стапката 
на извршување на изречените мерки изразена во проценти изнесува 41,66%. 
Ваквата состојба, упатува на заклучок дека мерките на Агенцијата, постигнале ефект 
кај радиодифузерите и операторите на јавна електронска комуникациска мрежа.  
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VI. ЗАКЛУЧОК 
  
 Грижата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги како 
регулаторно тело, да обезбеди почитување на Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, Законот за медиуми како и условите и обврските утврдени со 
дозволата и другите акти на Агенцијата, не е завршена со изрекувањето на мерките 
спрема радиодифузерите и операторите на јавна електронска комуникациска мрежа. 
Целта ќе биде постигната кога мерките ќе имаат ефект врз однесувањето на 
субјектите во смисла на спроведувањето на изречените мерки од страна на 
Агенцијата и одвраќање од вршење повреди на Законот/подзаконските 
акти/дозволата за вршење телевизиско односно радио емитување во иднина. 
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Прилог бр.1 

 
  

  
РЕШЕНИЈА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКА – ОПОМЕНА ОД СТРАНА НА АВМУ ДО РАДИОДИФУЗЕРИТЕ (ТРД И ЈАВНИОТ РАДИОДИФУЗЕН СЕРВИС) 

16 (шеснаесет) превземени мерки – опомени  во периодот од 01.01.2014 година до 30.06.2014  година 

 

КОНСТАТИРАНИ ПРЕКРШУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 

 
Ред.        

Бр. 

 
Назив на 

радиодифузерот 
на кого му е 

доставено решението 

Архивски број и датум на 
решението 

Одредба од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

/ Законот за медиуми која е 
повредена 

Опис на дејствието поради кое на радиодифузерот му е 
доставено решението од страна на Агенцијата  

1.  Радиодифузно трговско 
друштво РОС 

МЕТРОПОЛИС РАДИО 
ДОО Скопје 

03-27 од 30.01.2014 
Член 92 став 13 од Законот за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги 

Не емитување најмалку 40% вокална и/или вокално-
инструментална музика на македонски јазик 

2.  
Трговско радиодифузно 

друштво КАНАЛ 5 
ДООЕЛ Скопје 

03-28 од 30.01.2014 
Член 92 став 4 и 6 од Законот за 

аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Непочитување на законската обврска за емитување најмалку 8 
часа во текот на неделата вокална и/или вокално 

инструментална музика на македонски јазик и не почитување 
на обврските за процентуална распределба за емитуваната 

музика и за периодот на нејзино емитување 

3.  
Трговско радиодифузно 

друштво Телевизија 
СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје 

03-29 од 30.01.2014 
Член 92 став 4 и 6 од Законот за 

аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Не почитување на обврската за процентуална распределба на 
емитуваната музика, ниту обврската половина од музиката, 

ниту обврската половина од музиката да ја емитува во 
периодот од 7 до 19 часот.  

4.  
Трговско радиодифузно 

друштво АЛСАТ – М 
ДОО Скопје 

03-30 од 30.01.2014 
Член 92 став 4 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги 
Непочитување на обврската за процентуална распределба на 

емитуваната музика 

5. Т
р
г
о
в
с
к
о
  

Трговско радиодифузно 
друштво ТВ Макпетрол 

ДООЕЛ Скопје 
03-31 од 30.01.2014 

Член 92 став 4 и 6 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги 

Непочитување на законската обврска за емитување најмалку 8 
часа во текот на неделата вокална и/или вокално 

инструментална музика на македонски јазик и не почитување 
на обврските за процентуална распределба за емитуваната 

музика и за периодот на нејзино емитување 
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6.  
Трговско радиодифузно 

друштво АЛФА ТВ 
ДООЕЛ Скопје 

03-32 од 30.01.2014 
Член 92 став 4 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги 

Не емитување најмалку 8 часа во текот на неделата вокална 
и/или вокално-инструментална музика на македонски јазик и 

обврската за процентуална распределба на емитуваната 
музика 

7.  ЈП Македонска радио – 
телевизија Скопје, 

македонска телевизија 
– Прв програмски 

сервис (МРТ 1) 

03-33 од 30.01.2014 
Член 92 став 4 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги 
Не почитување на обврската за процентуална распределба на 

емитуваната музика 

8.  ЈП Македонска радио – 
телевизија Скопје, 

македонска телевизија 
– Втор програмски 

сервис (МРТ 2) 

03-34 од 30.01.2014 
Член 92 став 4 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги 
Не почитување на обврската за процентуална распределба на 

емитуваната музика 

 
 

КОНСТАТИРАНИ ПРЕКРШУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА МЕДИУМИ 

9.  

Трговско радиодифузно 
друштво ЕНЕРГУ 

РАДИО ДООЕЛ увоз - 
извоз Струга 

03-226 од 29.04.2014 

 

член 13 став 1 од Законот за 
медиуми 

 

Не почитување на обврската за доставување на податоците од 
член 13 став 1 од Законот за медиуми (податоци за 

сопственичка структура, со податоци за процентот на акции или 
удел кој го стекнале, податоци за одговорен уредник, податоци 
за извори за финансирање во претходната година, податоци за 
остварени вкупни приходи и расходи во претходната година и 

податоци за просечната гледаност или слушаност во 
претходната година) 

10.  

Трговско радиодифузно 
друштво РТВ ДРИНИ 

ДООЕЛ Струга 

 

03-227 од 29.04.2014 

член 13 став 1 од Законот за 
медиуми 

 

Не почитување на обврската за доставување на податоците од 
член 13 став 1 од Законот за медиуми (податоци за 

сопственичка структура, со податоци за процентот на акции или 
удел кој го стекнале, податоци за одговорен уредник, податоци 
за извори за финансирање во претходната година, податоци за 
остварени вкупни приходи и расходи во претходната година и 

податоци за просечната гледаност или слушаност во 
претходната година) 

11.  Трговско радиодифузно 
друштво РАДИО БЕСА 
ДООЕЛ с.Црнилиште 

Долнени 

 

03-228 од 29.04.2014 

член 13 став 1 од Законот за 
медиуми 

 

Не почитување на обврската за доставување на податоците од 
член 13 став 1 од Законот за медиуми (податоци за 

сопственичка структура, со податоци за процентот на акции или 
удел кој го стекнале, податоци за одговорен уредник, податоци 
за извори за финансирање во претходната година, податоци за 
остварени вкупни приходи и расходи во претходната година и 
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податоци за просечната гледаност или слушаност во 
претходната година) 

12.  

Трговско радиодифузно 
друштво ТВ АРТ 

АРТАН ДООЕЛ Тетово 

 

03-229 од 29.04.2014 

член 13 став 1 од Законот за 
медиуми 

 

Не почитување на обврската за доставување на податоците од 
член 13 став 1 од Законот за медиуми (податоци за 

сопственичка структура, со податоци за процентот на акции или 
удел кој го стекнале, податоци за одговорен уредник, податоци 
за извори за финансирање во претходната година, податоци за 
остварени вкупни приходи и расходи во претходната година и 

податоци за просечната гледаност или слушаност во 
претходната година) 

13.  

Трговско радиодифузно 
друштво НОВА ДООЕЛ 

Куманово 

 

03-230 од 29.04.2014 

член 13 став 1 од Законот за 
медиуми 

 

Не почитување на обврската за доставување на податоците од 
член 13 став 1 од Законот за медиуми (податоци за 

сопственичка структура, со податоци за процентот на акции или 
удел кој го стекнале, податоци за одговорен уредник, податоци 
за извори за финансирање во претходната година, податоци за 
остварени вкупни приходи и расходи во претходната година и 

податоци за просечната гледаност или слушаност во 
претходната година) 

14.  

Трговско радиодифузно 
друштво ЕНЕРГУ 

РАДИО ДООЕЛ увоз - 
извоз Струга 

 

03-236 од 13.05.2014 
член 13 став 3 од Законот за 

медиуми 

Не ги објави податоците за: сопственичката структура односно 
податоци за називот и седиштето на правните лица или името 

и местото на престојување на физичките лица кои се 
сопственици на акции или на удел кај издавачот на медиумот, 

со податоци за проценттот на акциите или уделот кај издавачот 
на медиумот, со податоци за процентот на акциите или уделот 

кој го стекнале и датумот на стекнување, податоци за 
одговорниот уредник/уредници, податоци за изворите на 

финансирањена радиодифузерот во претходната 
година(реклами, спонзорства, продажба на содржини, услуги 

обезбедени на трети страни и слично), на сопствената 
програма, најмалку трипати годишно, во ударни термини и 

снимката од објавата не му ја достави на надлежното 
регулаторно тело во рок од 15 дена, од денот на објавувањето. 

15.  

Друштво за радио 
дифузија ДИ – ЏЕЈ 

Славе ДООЕЛ Струга 
03-237 од 13.05.2014 

член 13 став 3 од Законот за 
медиуми 

Не ги објави податоците за: сопственичката структура односно 
податоци за називот и седиштето на правните лица или името 

и местото на престојување на физичките лица кои се 
сопственици на акции или на удел кај издавачот на медиумот, 

со податоци за проценттот на акциите или уделот кај издавачот 
на медиумот, со податоци за процентот на акциите или уделот 

кој го стекнале и датумот на стекнување, податоци за 
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одговорниот уредник/уредници, податоци за изворите на 
финансирањена радиодифузерот во претходната 

година(реклами, спонзорства, продажба на содржини, услуги 
обезбедени на трети страни и слично), на сопствената 

програма, најмалку трипати годишно, во ударни термини и 
снимката од објавата не му ја достави на надлежното 

регулаторно тело во рок од 15 дена, од денот на објавувањето. 

16.  

Трговско радиодифузно 
друштво РАДИО БЕСА 
ДООЕЛ с.Црнилиште, 

Долнени 

 

03-238 од 13.05.2014 
член 13 став 3 од Законот за 

медиуми 

Не ги објави податоците за: сопственичката структура односно 
податоци за називот и седиштето на правните лица или името 

и местото на престојување на физичките лица кои се 
сопственици на акции или на удел кај издавачот на медиумот, 

со податоци за проценттот на акциите или уделот кај издавачот 
на медиумот, со податоци за процентот на акциите или уделот 

кој го стекнале и датумот на стекнување, податоци за 
одговорниот уредник/уредници, податоци за изворите на 

финансирањена радиодифузерот во претходната 
година(реклами, спонзорства, продажба на содржини, услуги 

обезбедени на трети страни и слично), на сопствената 
програма, најмалку трипати годишно, во ударни термини и 

снимката од објавата не му ја достави на надлежното 
регулаторно тело во рок од 15 дена, од денот на објавувањето. 
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Прилог бр.2 
 
 

  
ПРЕГЛЕД НА ИЗРЕЧЕНИ/ИЗВРШЕНИ/НЕИЗВРШЕНИ МЕРКИ – ОПОМЕНИ   

ОД СТРАНА НА РАДИОДИФУЗЕРИТЕ (ТРД И ЈАВНИОТ РАДИОДИФУЗЕН СЕРВИС) 
 

 
Ред.        

Бр. 

 
Назив на радиодифузерот 

против кого е изречена 
мерката 

Архивски број и датум на 
изречената  мерка 

 
Податок за извршувањето на мерката 

(дали радиодифузерот го усогласил своето работење со одредбите од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги/Законот за медиуми) 

1.  Радиодифузно трговско 
друштво РОС МЕТРОПОЛИС 

РАДИО ДОО Скопје 
03-27 од 30.01.2014 

во дополнителниот рок во целост постапи по опомената односно го усогласи своето работење со 
одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

2.  Трговско радиодифузно 
друштво КАНАЛ 5 ДООЕЛ 

Скопје 
03-28 од 30.01.2014 

во дополнителниот рок во целост постапи по опомената односно го усогласи своето работење со 
одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

3.  Трговско радиодифузно 
друштво Телевизија СИТЕЛ 

ДООЕЛ Скопје 
03-29 од 30.01.2014 

во дополнителниот рок делумно постапи по опомената односно не го усогласи своето работење во 
целост со одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

4.  Трговско радиодифузно 
друштво АЛСАТ – М ДОО 

Скопје 
03-30 од 30.01.2014 

во дополнителниот рок во целост постапи по опомената односно го усогласи своето работење со 
одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

5.   Трговско радиодифузно 
друштво ТВ Макпетрол 

ДООЕЛ Скопје 
03-31 од 30.01.2014 

во дополнителниот рок делумно постапи по опомената односно не го усогласи своето работење во 
целост со одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

6.  Трговско радиодифузно 
друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ 

Скопје 
03-32 од 30.01.2014 

во дополнителниот рок во целост постапи по опомената односно го усогласи своето работење со 
одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

7.  ЈП Македонска радио – 
телевизија Скопје, Македонска 
телевизија – Прв програмски 

сервис (МРТ 1) 

03-33 од 30.01.2014 

во дополнителниот рок во целост постапи по опомената односно го усогласи своето работење со 
одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

8.  ЈП Македонска радио – 
телевизија Скопје, Македонска 
телевизија – Втор програмски 

сервис (МРТ 2) 

03-34 од 30.01.2014 

во дополнителниот рок во целост постапи по опомената односно го усогласи своето работење со 
одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

9.  
Трговско радиодифузно 

друштво ЕНЕРГУ РАДИО 
ДООЕЛ увоз - извоз Струга 

03-226 од 29.04.2014 

 

 
во дополнителниот рок не го усогласи своето работење со одредбите од Законот за медиуми 

поради што му се одзеде дозволата 
 
 

10.  Трговско радиодифузно 03-227 од 29.04.2014  
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друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ 
Струга 

 

во дополнителниот рок во целост постапи по опомената односно го усогласи своето работење со 
одредбите од Законот за медиуми 

11.  Трговско радиодифузно 
друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ 

с.Црнилиште Долнени 

 

03-228 од 29.04.2014 

 
дозволата престана да важи по сила на закон (настапување на стечај) 

12.  Трговско радиодифузно 
друштво ТВ АРТ АРТАН 

ДООЕЛ Тетово 
03-229 од 29.04.2014 

во дополнителниот рок во целост постапи по опомената односно го усогласи своето работење со 
одредбите од Законот за медиуми 

13.  Трговско радиодифузно 
друштво НОВА ДООЕЛ 

Куманово 
03-230 од 29.04.2014 

 
во дополнителниот рок во целост постапи по опомената односно го усогласи своето работење со 

одредбите од Законот за медиуми 

14. Трговско радиодифузно 
друштво ЕНЕРГУ РАДИО 

ДООЕЛ увоз - извоз Струга 
03-236 од 13.05.2014 

во дополнителниот рок не го усогласи своето работење со одредбите од Законот за медиуми 
поради што му се одзеде дозволата 

          
       15.  

Друштво за радио дифузија  
ДИ – ЏЕЈ Славе ДООЕЛ 

Струга 
03-237 од 13.05.2014 

 

во дополнителниот рок во целост постапи по опомената односно го усогласи своето работење со 
одредбите од Законот за медиуми 

16. Трговско радиодифузно 
друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ 

с.Црнилиште, Долнени 
03-238 од 13.05.2014 

дозволата престана да важи по сила на закон (настапување на стечај) 
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Прилог бр.3 
 

  
ПОДНЕСЕНИ БАРАЊА ЗА ПОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕКРШОЧНИ ПОСТАПКИ ПО НЕУСПЕШНО СПРОВЕДЕНИ ПОСТАПКИ ЗА ПОРАМНУВАЊЕ ЗА 

ПРЕКРШУВАЊА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ, ОД СТРАНА НА АВМУ ПРОТИВ ОПЕРАТОРИТЕ НА 
ЈАВНА ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА 

7 (седум) барања за поведување на прекршочна постапка 
 

 
Ред.        

Бр. 

 
Назив на операторот 
на јавна електронска 
комуникациска мрежа 

против кого е 
поднесено барањето 

Архивски број и 
датум на 

поднесеното 
барање  

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги која е повредена 

 
 

Опис на прекршување: 

1.  

Друштво за 
производство 

телекомуникациски 
услуги и трговија 

„ИНТЕРЛАЈФ“ ДООЕЛ 
Демир Капија 

03-373/1 од 
17.04.2014 

член 142 став 3 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Не исполнување на законската обврска, заклучно до 15 
март, односно до 17 март 2014 година, до Агенцијата да 

достават извештај за износот на вкупниот приход 
остварен со реемитувањето на програмски сервиси во 
текот на 2013 година. На овој начин обвинетите лица 

постапиле спротивно на член 142 став 3 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со што 

обвинетиот оператор на јавна комуникациска мрежа како 
правно лице, сторило прекршок од член 148 став 1 точка 
26 од ЗАВМУ, а обвинетото одговорно лице, управител 
на операторот, сторило прекршок од член 148 став 2 од 

истиот закон.    

2.  
Друштво за услуги, 

производство, трговија 
и услуги „ПЕЛА 
ДИГИТАЛ 2008” 

ДООЕЛ увоз – извоз 
Струга 

03-3221/1 од 
13.06.2014 

Член 141 став 13 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Реемитување на програмски сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги во согласност со член 141 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. На овој 

начин обвинетите лица постапиле спротивно на член 141 
став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, со што обвинетите сториле прекршок казнив по 

член 148 став 1 точка 25 од ЗАВМУ.   

3.  
 

Трговско 
радиодифузно друштво 

– оператор на 
кабловска мрежа        
„Г-КАТВ” ДООЕЛ 

Струга 
 

03-3219/1 од 
13.06.2014 

Член 141 став 13 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Реемитување на програмски сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги во согласност со член 141 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. На овој 

начин обвинетите лица постапиле спротивно на член 141 
став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, со што обвинетите сториле прекршок казнив по 

член 148 став 1 точка 25 од ЗАВМУ.   
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4.  

Трговско 
радиодифузно друштво 

– оператор на 
кабловска мрежа        
„Г-КАТВ” ДООЕЛ 

Струга 
 

03-3222/1 од 
13.06.2014 

член 64 став 2 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

 

Реемитување на програмски сервиси со титл различен 
од јазикот на кој оригинално се произведени. На овој 

начин обвинетите лица постапиле спротивно на член 64 
став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, со што обвинетиот оператор на јавна 
комуникациска мрежа како правно лице, сторило 

прекршок од член 147 став 1 точка 13 од  Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а обвинетото 

одговорно лице, управител на операторот, сторило 
прекршок од член 147 став 2 од истиот закон.  

5.  
 

Друштво за услуги, 
производство, трговија 

и услуги „ПЕЛА 
ДИГИТАЛ 2008” 

ДООЕЛ увоз – извоз 
Струга  

 
 

03-3220/1 од 
13.06.2014 

   член 64 став 2 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

 

Реемитување на програмски сервиси со титл различен 
од јазикот на кој оригинално се произведени. На овој 

начин обвинетите лица постапиле спротивно на член 64 
став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, со што обвинетиот оператор на јавна 
комуникациска мрежа како правно лице, сторило 

прекршок од член 147 став 1 точка 13 од  Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а обвинетото 

одговорно лице, управител на операторот, сторило 
прекршок од член 147 став 2 од истиот закон. 

6.  

 
Друштво за услуги, 

производство, трговија 
и услуги „ПЕЛА 
ДИГИТАЛ 2008” 

ДООЕЛ увоз – извоз 
Струга 

03-3264/1 од 
13.06.2014 

член 143 став 1 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Реемитување програмски сервиси на домашен 
радиодифузер надвор од сервисната зона за која 

радиодифузерот ја има добиено дозволата за 
обезбедување на телевизиско емитување, со што е 

сторено непочитување на обврската од член 143 став 1 
од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 
На овој начин обвинетите лица постапиле спротивно на 
член 143 став 1 од  Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, со што обвинетите сториле прекршок 
казнив по член 148 став 1 точка 27 од истиот закон. 

7.  

Трговско друштво за 
производство, трговија 

и услуги „Алтрасат 
2000”  ДООЕЛ Охрид 

03-3301/1 од 
18.06.2014 

Член 141 став 13 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Реемитување на програмски сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги во согласност со член 141 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. На овој 

начин обвинетите лица постапиле спротивно на член 141 
став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, со што обвинетите сториле прекршок казнив по 

член 148 став 1 точка 25 од ЗАВМУ.   
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             Прилог бр.4 
 

 
ДОНЕСЕНА ОДЛУКА ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ТЕЛЕВИЗИСКО ЕМИТУВАЊЕ/ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ 

ОД СТРАНА НА АВМУ ПРОТИВ РАДИОДИФУЗЕР (ТРД) 
1 (една) одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување 

 

 
 

Ред. Бр. 

 
Назив на 

радиодифузерот 
за кого е донесена 

одлуката 

Архивски број и 
датум на донесената 

одлука 

Прекршување на член од Законот за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги според 

кој е изречена одлуката 

 
 

Опис на прекршување: 

 
1. 

Трговско радиодифузно 
друштво „ТВ АРТ КАНАЛ” 

Струга ДООЕЛ 
03-95 од 04.03.2014 

член 90 став 3, а во врска со член 82 став 1 
алинеја 2 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги 

 
Имателот на дозволата престанал со емитување на 

програмскиот сервис повеќе од 30 дена поради технички, 
финансиски или други причини односно не емитувал најмалку 8 

часа дневно програма на телевизија. 
 

 
 
 

                                                                                                                                         

 


