
 
 

  
Добиени мислења и коментари по Нацрт- Правилник за подрачјата на емитување 
на  телевизиски и радио програмски сервиси  и ставот на Агенцијата по истите 
 

           

      
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на својата     

14-та седница одржана на 17.10.2014 година, согласно Заклучокот бр.02-5024/3 од 
17.10.2014 година, го усвои Нацрт – Правилникот за подрачјата на емитување на  
телевизиски и радио програмски сервиси.  

Согласно член 10 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и 
член 47 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги,  Агенцијата на својата веб страна јавно го објави предложениот подзаконски 
акт, при што на сите заинтересирани страни им овозможи да ги изразат своите 
мислења, гледишта и ставови. Рокот на траење на јавната расправа изнесуваше 30 
(триесет) дена од денот на објавувањето, и траеше сѐ  до 16.11.2014 година.        

Заклучно со 14.11.2014 година, до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги беа доставени Забелешки за Нацрт – Правилникот за подрачјата на 
емитување на  телевизиски и радио програмски сервиси од страна на ТРД ТВ Студио 
ТЕРА ДООЕЛ Битола во однос на зоните за емитување на регионалните телевизии. 

Забелешките се сублимирани подолу заедно со образложението за нивното 
прифаќање или неприфаќање. 

 

Забелешка бр. 1   
 

Во однос на задолжителност за обезбедување на покриеноста од 80%  од 
населението со емитуваниот сигнал на телевизиски програмски сервиси на 
регионално ниво,  

 
Мислење по забелешката:  Забелешката се прифаќа и се предлагаат 

следните амандмани: 
 

Амандман бр.1  

 
Во членот 3, став 2, после зборот „ниво“, се додаваат зборовите: „преку 

ограничен ресурс - дигитален терестријален мултиплекс“, 
 
 така што ставот 2 од членот 3 ќе гласи :  

„При обезбедување на телевизиско емитување на државно ниво преку 

ограничен ресурс - дигитален терестријален мултиплекс, радиодифузерот е должен да 

обезбеди покриеност со сигнал на најмалку 80% од населението во Република 

Македонија. 

Образложение: 

Законска обврска од покриеност со сигнал на 80% од населението на Република 

Макеоднија според член 62. Точка 5 имаат радиодифузерите кои емитуваат програма 

преку ограничен ресурс односно  оператор на дигитален мултиплекс.  

 

Амандман бр.2  

 
Во членот 4, став 2, после зборот „ниво“, се додаваат зборовите: „преку 

ограничен ресурс - дигитален терестријален мултиплекс“, 
 



 
 

 така што ставот 2 од членот 4 ќе гласи :  

„При обезбедување на телевизиско емитување на регионално ниво преку 

ограничен ресурс - дигитален терестријален мултиплекс, радиодифузерот е должен да 

обезбеди покриеност со сигнал на најмалку 80% од населението во соодветниот 

регион.“ 

Образложение: 

Законска обврска од покриеност со сигнал на 80% од населението на соодветниот 

регион  според член 62. Точка 5 имаат радиодифузерите кои емитуваат програма 

преку ограничен ресурс односно  оператор на дигитален мултиплекс.  

 

Амандман бр.3 

 
Во членот 6, став 2, после зборот „ниво“, се додаваат зборовите: „преку 

ограничен ресурс - радиофреквенции или дигитален терестријален мултиплекс“, 
 
 така што ставот 2 од членот 6 ќе гласи :  

„ При обезбедување на радио емитување на државно ниво преку ограничен 

ресурс - радиофреквенции или дигитален терестријален мултиплекс, радиодифузерот 

е должен да обезбеди покриеност со сигнал на најмалку 80% од населението во 

Република Македонија. “ 

Образложение: 

Законска обврска од покриеност со сигнал на 80% од територијата на Република 

Македонија според член 62. Точка 5 имаат радиодифузерите кои емитуваат програма 

преку ограничен ресурс: радиофреквенција или дигитален терестријален мултиплекс..  

 

Амандман бр.4 

 
Во членот 7, став 2, после зборот „ниво“, се додаваат зборовите: „преку 

ограничен ресурс - радиофреквенции или дигитален терестријален мултиплекс“, 
 
 така што ставот 2 од членот 7 ќе гласи :  

„ При обезбедување на радио емитување на регионално ниво преку ограничен 

ресурс - радиофреквенции или дигитален терестријален мултиплекс, радиодифузерот 

е должен да обезбеди покриеност со сигнал на најмалку 80% од населението во 

соодветниот регион. “ 

Образложение: 

Законска обврска од покриеност со сигнал на 80% од населението на соодветен 

регион според член 62. Точка 5 имаат радиодифузерите кои емитуваат програма преку 

ограничен ресурс: радиофреквенција или дигитален терестријален мултиплекс..  

 
 
 
 



 
 

 
 

Забелешка бр. 2   
 

... „Затоа, поделбата на региони сметаме дека треба да биде според друг 
критериум, а не како е сликовито наведено во овој правилник.“ ... 
 

 
Мислење по забелешката : Забелешката не се прифаќа. 

 
Образложение:  

 
Во ЗААВМУ член 62 точка 4. експлицитно се дефинирани подрачјата на регионалното 
ниво. 
 

Забелешка бр. 3   
... „Во правилникот мора да постои одредба за начинот на определување на 

бројот на претплатници. “ ... 
...„Исто така треба да се одреди дали цело население во одредено место се 

води како претплатник? “ ... 

 
 Мислење по забелешката : Забелешката не се прифаќа. 

 
 
Образложение:  
 
Агенцијата не води евиденција за бројот на претплатници за некоја електронска 
услуга. Начинот на фактурирање е според вкупниот број на населението во подрачјето 
предвидено во дозволата. 
 
 

-   


