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Анализа

на следењето на сопственичката структура на радиодифузерите

и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста

во периодот од 01 јануари до 30 јуни 2012 година
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ВОВЕД

Во Глава III од Законот за радиодифузната дејност, насловена како „Заштита на

плурализмот, разновидноста и јавноста на работата на радиодифузерите“ вградени се

одредби со кои се регулираат прашањата во врска со недозволената медиумска

концентрација, промените во сопственичката структура на радиодифузерите и обврските

за транспарентност на сопственичката структура и изворите на финансирање.

Согласно овие одредби, а со цел да се оневозможи создавање недозволена

медиумска концентрација, радиодифузерите се должни за секоја промена што

претставува повеќе од 10 отсто од основната главнина претходно да побараат

одобрение од Советот. Согласно став 3 од членот 17, Советот е должен да се произнесе

по барањето за промена на сопственичката структура во рок од 60 дена од денот на

приемот на уредно и комплетно барање. Во анализираниот период, Советот издаде

четири одобренија за промена на сопственичката структура, а на еден радиодифузер кој

изврши промена на сопственичката структура без претходно да побара одобрение од

Советот, му изрече мерка – писмена опомена.

Со цел да се обезбеди транспарентност на сопственоста на медиумите,

радиодифузерите имаа обврска на 31 март 2012 година, да ги објават податоците за

работењето во претходната година, и тоа во еден дневен весник и на сопствената

програма. Советот го следеше исполнувањето на оваа обврска и им изрече мерки на

оние радиодифузери што не постапија согласно одредбите од Законот за

радиодифузната дејност.
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ПРОМЕНИ НА СОПСТВЕНИЧКАТА СТРУКТУРА

Согласно одредбите од член 17 од Законот за радиодифузната дејност, за секоја

промена на сопственичката структура која го надминува прагот од 10 отсто  од основната

главнина, радиодифузерите се должни претходно да побараат одобрение од Советот за

радиодифузија. Во 2008 година Советот донесе подзаконски акт, Упатство за формата и

содржината на известувањата и барањата на радиодифузерите поврзани со промените

во сопственичката структура и за видот и формата на податоците за економско-

финансиското работење што радиодифузерите се должни да му ги доставуваат на

Советот за радиодифузија (Сл. весник на РМ53/08). Со ова Упатство прецизно е

предвидена формата на барањето за издавање  на одобрение за промена на

сопственичката структура (образец С/1), како и документите што треба да се достават во

прилог.

Во првите шест месеци од годината, вкупно пет радиодифузери извршија промена

во сопственичката структура, од кои две локални радиостаници (Модеа од Свети Николе

и Радио Охрид од Охрид), две локални телевизиски станици (ТВ Жупа од Центар Жупа и

ТВ Гурра од Кичево) и една регионална телевизиска станица (ТВ Шутел од Скопје).

Во јануари 2012 година Советот донесе Одлука за одобрение на планираната

промена на Трговското радиодифузно друштво ТВ Жупа Елезовски Елес ДООЕЛ од село

Мал Папрадник – Центар Жупа. Планирано беше истапување на единствениот основач

на радиодифузерот, физичкото лице Елес Елезовски и пристапување на физичките лица

Лиман Елезовски и Јасер Елезовски. По извршената проверка Советот констатираше

дека со планираната промена не се создава недозволена медиумска концентрација, по

што ја одобри истата.

Трговското радиодифузно друштво РАДИО ОХРИД ДОО од Охрид поднесе

Барање за одобрение за промена на сопственичката структура, при што промената се

однесуваше на истапување на правното лице Фонд за пензиско и инвалидско

осигурување на Македонија и пристапување на физичкото лице Емин Папранику од

Струга. Советот констатираше дека нема законски пречки физичкото лице Емин

Папранику да биде оснивач на радиодифузер, по што издадае одобрение за промена на

сопственичката структура.
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Телевизиската станица ТВ Шутел од Скопје, којашто емитува програма на

регионално ниво (на подрачјето на град Скопје), побара одобрение за промена на

сопственичката структура во смисла на целосно истапување на единствениот основач на

радиодифузерот, физичкото лице Ќамил Мустафа од Скопје и пристапување на

физичкото лице Елез Фари од Скопје. Со оглед на тоа дека со планираната промена не

се создава недозволена медиумска концентрација, Советот издаде одобрение за

промена на сопственичката структура.

Во насока на усогласување на работењето на радиодифузерот со одредбите

содржани во член 11 од ЗРД, локалната радиостаница Модеа од Свети Николе се обрати

до Советот со барање за одобрение за промена на сопственичката структура во висина

од 100 отсто од основната главнина. Имено, сопственикот на радиостаницата, физичкото

лице Бобан Ефремов, како носител на јавна функција не смее да се јавува и како основач

на радиодифузер. Беше планирано нов основач на радиодифузерот да биде физичкото

лице Блаѓе Монев од Свети Николе. Откако констатираше дека со планираната промена

не се создава недозволена медиумска концентрација, Советот ја одобри планираната

промена.

Во периодот од првите шест месеци од годината беше констатирано дека кај еден

радиодифузер е извршена промена на сопственичката структура без претходно да биде

добиено одобрение  од Советот. Имено, направена е промена во сопственичката

структура во висина од 100 отсто од основната главнина на радиодифузерот, односно од

сопственичката структура отстапило физичкото лице Неџат Мустафи од Кичево, кој беше

единствен основач на радиодифузерот, а пристапиле две физички лица: Кујтим Зендели,

со учество од 50 отсто во основната главнина и Сејдин Исени, со учество од 50 отсто во

основната главнина. По проверката на податоците во Интернет дистрибутивниот систем

на Централниот регистар на РМ беше констатирано дека со направената промена не се

создала недозволена медиумска концентрација, односно дека новите основачи не се

јавуваат како основачи на други радиодифузери, ниту пак на трговски друштва чија

претежна дејност е неспоива со радиодифузната. Заради прекршување на одредбите од

член 17 став 2 од Законот за радиодифузната дејност, Советот на Трговското

радиодифузно друштво ТВ ГУРРА ДОО од Кичево му изрече мерка – писмена опомена.



6

НЕДОЗВОЛЕНА МЕДИУМСКА КОНЦЕНТРАЦИЈА

На 23 јануари 2012 година, Советот за радиодифузија од сите радиодифузери

побара да достават Тековна состојба издадена од Централниот регистар. Користејќи ги

податоците за лицата што се јавуваат како основачи или управители на

радиодифузерите, беше извршена проверка во Интернет дистрибутивниот систем на

Централниот регистар, во смисла на тоа дали тие истовремено се јавуваат како основачи

на трговски друштва регистрирани за некоја од дејностите што согласно Законот за

радиодифузната дејност се неспоиви со радиодифузната дејност (друштво од областа на

печатот кое издава дневен весник што се дистрибуира на подрачјето на кое се емитува

радио и/или телевизиската програма, новинска агенција, друштво за реклама и

пропаганда, друштво за истражување на пазарот и јавното мислење, друштво за

спроведување активности на истрага и обезбедување, друштво за дистрибуција на

аудиовизуелни дела, друштво за филмска продукција или на друштво за

телекомуникациски услуги). При проверката не беа констатирани случаи на недозволена

медиумска концентрација.

ТРАНСПАРЕНТНОСТ НА СОПСТВЕНИЧКАТА СТРУКТУРА И ИЗВОРИТЕ НА
ФИНАНСИРАЊЕ

Согласно со препораките на Советот на Европа (Препорака (94)13 за мерките за

промовирање на транспарентноста на медиумите и Препорака (2007)2 за плурализмот

на медиумите и разновидноста на медиумските содржини), во Законот за

радиодифузната дејност се вградени одредби со кои се гарантира транспарентност на

медиумската сопственост. Имено, според одредбите од членот 20 од Законот,

радиодифузерите се должни да ги објават податоците за сопственичката структура и

извршените промени во сопственичката структура во еден дневен весник, најмалку
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еднаш годишно, а најдоцна до 31 март, и три пати годишно на сопствената програма, во

точно утврдени термини. Исполнувањето на оваа обврска го следи Советот.

На ден 19 март 2012 година, Советот за радиодифузија до сите трговски радиоди-

фузни друштва упати укажување, со цел да ги потсети на оваа обврска. Податоците што

требаше да се објават се однесуваат на:

- сопственичката структура на радиодифузерот

- статусната состојба на радиодифузерот

- органите на управување и раководење и

- изворите на финансирање

Радиодифузерите беа должни овие податоци да ги објават во еден дневен весник

и на сопствената програма на 31 март, во точно утврдени термини, а најдоцна до 15 април

2012 година до Советот да достават копија од објавата во дневен весник и снимка од

објавената содржина на ЦД или ДВД формат.

Следните трговски радиодифузни друштва не ја исполнија обврската, за што

Советот им изрече мерки согласно своите надлежности од Законот за радиодифузната

дејност:

1. Трговско радиодифузно друштво ЈЕХОНА 2003 ДООЕЛ с.Матејче Липково – писмена

опомена со барање за објавување

2. Трговско радиодифузно друштво РАДИО ВАЛАНДОВО ДОО Валандово – укажување

3. Трговско радиодифузно друштво А2 ТЕЛЕВИЗИЈА ДОО Скопје - писмена опомена со

барање за објавување

4. Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КАНАЛ 8 ДООЕЛ Кочани – писмена

опомена

5. Друштво за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга – времена забрана за

рекламирање и телешопинг во траење од три дена

6. ТРД ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје – писмена опомена со

барање за објавување

7. Друштво за вршење радиодифузна дејност ТРД ЕКО-ПРОЕКТ ДООЕЛ експорт-

импорт Крива Паланка - укажување
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8. Трговско радиодифузно друштво РАДИО ФОКУС ДООЕЛ Тетово- укажување

9. Трговско радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга –

укажување

Вториот термин за објавување на податоците беше 30 јуни 2012 година, кога

радиодифузерите беа должни да ги објават податоците само на сопствената програма. На

19 јуни 2012 година, со писмен допис Советот ги потсети сите радиодифузери на оваа

нивна обврска. Следењето на исполнувањето на оваа обврска од страна радиодифузерите

е во тек, со оглед на тоа што  како краен рок кога тие до Советот треба да достават снимка

од објавената содржина на ЦД, односно на ДВД, формат е определен 15 јули 2012 година.
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ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА

Во првите шест месеци од годината, вкупно пет радиодифузери извршија промена

на сопственичката структура, од кои четири претходно побараа одобрение за промена од

страна на Советот, а еден радиодифузер, спротивно на став 2 од член 17 од Законот за

радиодифузната дејност, изврши промена на сопственичката структура без претходно

одобрение од Советот за радиодифузија. Советот ги одобри четирите планирани

промени за кои беше побарана согласност, откако претходно констатираше дека не се

создава недозволена медиумска концентрација и дека нема законски пречки тие да се

реализираат. На телевизиската станица што го прекрши став 2 член 17 Советот и изрече

мерка писмена опомена.

Советот го следи исполнувањето на обврската на радиодифузерите за

транспарентност на сопственичката структура. На првиот предвиден термин (31 март)

вкупно девет трговски радиодифузни друштва не ја исполнија обврската за објавување

на податоците за работењето во претходната година, што е спротивно на став 1 и 2 од

членот 20 од Законот за радиодифузната дејност. На четири од нив Советот им испрати

укажување, на еден радиодифузер му изрече мерка – писмена опомена, на три

радиодифузери мерка – писмена опомена со барање за објавување и на еден мерката –

времена забрана за рекламирање и телешопинг во траење од 3 (три) дена.


