
ИСПОЛНУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКИТЕ, 
ПРОСТОРНИТЕ И КАДРОВСКИТЕ 
УСЛОВИ: РЕЗУЛТАТИ ОД СТРУЧНИОТ 
НАДЗОР НА РАДИОДИФУЗЕРИТЕ 



ПРАВНА РАМКА 

• член 30, член 31 и член 32 од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.184/13, 13/14 ,44/14, 101/14 и 132/14) 

• исполнување на условите од  
Правилникот  за минималните технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за 
радио и телевизиско емитување  





НАДЗОР . . .  
• Три екипи за вршење надзор 

• Надзор од 05.02.2015 г. – 21.02.2015 г. 

• Беше извршен надзор над вкупно 136 радиодифузери 



Просторни услови  
Трговските радиодифузни друштва ги исполнуваат 
просторните услови 

Во поглед на просторните услови има големи разлики. 

Во националните телевизии се забележува вложување во 
студијата како и други простории 

Дел од локалните радија ги исполнуваат само 
минималните технички услови 





 . . . 





Технички услови 

• Внатрешниот формат е дигитален 

• Во телевизиите се забележува тренд на користење на HD 

технологија од камери до излезниот сигнал 

• Користење на персонален компјутер за чување на снимки од 

емитувана програма од 60 дена (член 47 став 1) 

• Забележано зголемување на користење на генератори за 

непрекинато напојување 

  



Вид на кадри 
 

Број 

Образование Работен статус  

ВСС ССС друго 

Редовен работен 

однос со полно 

работно време 

Договор на дело 

или авторски 

договор 

Новинари 

Уредници 

Управители/директори 

Технички кадар 

(инжинери и 

техничари) 

Реализаторски кадар 

(режисери, сниматели, 

монтажери и др.) 

Маркетинг 

Преостанат кадар 

Вкупно 

   

 Образец бр. 4 

   

 КАДРОВСКИ УСЛОВИ 

 



 

Минимални кадровски услови – телевизиски станици 

 
 

 
Ниво на емитување и формат 

Вкупен број Новинари ВСС 

државно ниво/терестријален предавател 

•     општ формат 80 30 

•     специјализиран формат 30/15 10/5 

 

државно ниво/сателит или ЈЕКМ 

•     општ или специјализиран формат 30/15 10/5 

регионално ниво 

       регион Д7  
(Дебар, Маврово и Ростуша и Центар Жупа) 

10/5 

5 

5/3 

3 

 

локално ниво 5 3 



 

Минимални кадровски услови – радиостаници 

 
 

 

Ниво на емитување и формат Вкупен број 

 

Новинари ВСС 

 

државно ниво - општ формат 10 3 

 

државно ниво - специјализиран формат   5 2 

 

регионално ниво   5 3 

 

локално ниво   3 2 



 

Резултати од спроведениот надзор 

 
 

 

 

• најголем дел од радиодифузерите во целост ги исполнуваат техничките, просторните и 

кадровските услови што ги навеле во пријавата за замена на дозволата за вршење 

радиодифузна дејност со дозвола за телевизиско или радио емитување, односно во барањето 

за добивање на дозвола за телевизиско или радио емитување. 

 

• кај помал дел од радиодифузерите беа констатирани отстапувања во однос на техничките, 

просторните и кадровските услови што ги навеле во пријавата за замена на дозволата, но сите 

ги задоволуваат минималните услови предвидени со “Правилникот за минимални технички, 

просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско 

емитување“. 

 

•започнување на постапка за одземање на дозвола на една локална радиостаница 

 

•измени и дополнувања на “Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и 

кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување“ 
 

 



Благодарам на вниманието 


