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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 јули до 31-ви декември 2012 година

I. ПРАВНА РАМКА

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), Советот е надлежен да презема 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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Погоре наведените законски 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 (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)).

Во ноември 2012 година, Советот донесе Прирачник за изрекување и за
извршување мерки според Законот за радиодифузната дејност, кој претставува техничко
помагало за Советот, радиодифузерите и операторите на јавна комуникациска мрежа во
поглед на изрекувањето и извршувањето на мерките. Прирачникот од една страна нуди
насоки за Советот за поефикасна и поправична примена на одредбите од Законот за
радиодифузната дејност, како и објаснување за радиодифузерите и операторите на јавна
комуникациска мрежа за полесно разбирање на начинот на изрекување на мерките и
критериумите по кои истите се изрекуваат.

II. ИЗРЕЧЕНИ МЕРКИ ВО ИЗВЕШТАЈНИОТ ПЕРИОД

Во периодот од 1-ви јули до 31-ви декември 2012 година, за констатираните
прекршувања на одредбите на Законот за радиодифузната дејност, дозволата за вршење
радиодифузна дејност и подзаконските акти на Советот, кои се однесуваат на
програмските содржини, Советот за радиодифузија на РМ на радиодифузерите им
изрече вкупно 74 (седумдесет и четири) мерки, од кои:

 64 (шеесет и четири) писмени опомени;
 8 (осум) писмени опомени со барање за објавување и
 2 (две) времени забрани за рекламирање и телешопинг од еден ден.

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 1-ви јули до 31-ви
декември 2012 година, кон радиодифузерите ги реализираше и следните активности
односно им упати:

 25 (дваест и пет) укажувања, и
 8 (осум) известувања.

II.1 Писмени опомени

Од вкупно 74 (седумдесет и четири) мерки кои Советот за радиодифузија на РМ им
ги изрече на радиодифузерите во периодот од 1-ви јули до 31-ви декември 2012 година,
најголем број односно 64 (шеесет и четири) мерки се писмени опомени. Прегледот на
изречените писмени опомени со податоци за радиодифузерот на кој е изречена мерката,
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дата на сторувањето на прекршокот, одредбите од Законот за радиодифузната
дејност/подзаконските акти кои се прекршени, опис на прекршокот, дата на изрекување на
мерката, 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
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 писмени опомени во извештајниот период, се
поради прекршувања на член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност, односно
поради тоа што радиодифузерите емитувале реклами и телешопинг кои не се јасно
препознатливи и издвоени од другите делови на програмата со оптички или акустички
средства. Советот им изрече вкупно 16 (шеснаесет) мерки – писмени опомени на
радиодифузерите кои ја повредија оваа законска одредба.

Како честа повреда на одредбите од Законот за радиодифузната дејност поради
која Советот изрече писмени опомени во извештајниот период, претставува и
неисполнувањето на обврската за обезбедување најмалку 30% од емитуваната вокално
инструментална музика да биде на македонски јазик или на јазикот на немнозинските
заедници (член 74 став 2 од ЗРД). Имено, во периодот од 1-ви  јули до 31-ви декември
2012 година Советот во 12 (дванаесет) наврати констатираше неисполнување на оваа
законска обврска, поради што на радиодифузерите кои необезбедија најмалку 30% од
емитуваната вокално- инструментална музика да биде на македонски јазик или на јазикот
на немнозинските заедници, им изрече мерки – писмени опомени.

11 (единаесет) прекршувања Советот констатираше на одредбите од член 71 став
3 од Законот за радиодифузната дејност и одредбите од Правилникот за заштита на
малолетната публика. Имено, за прикажување во вести на описи, сцени или глетки што
можат штетно да влијаат врз малолетната публика без да бидат најавени со
предупредувачки коментар од водителот - 1 (една) писмена опомена, за емитување
програма во несоодветен период – 5 (пет) писмени опомени, за неозначувањето на
програмите пред почетокот со акустично и визуелно предупредување и не емитување
постојано визуелно предупредување во текот на програмата – 5 (пет) писмени опомени.

Писмени опомени Советот им изрече и на радиодифузерите кои не ја исполнија
законската обврска - еднаш годишно, а најдоцна до 31 март, да ги објават податоците што
се однесуваат на нивното работење во претходната година (член 20 ставови 1 и 2 од
ЗРД). Вкупно 5 (пет) писмени опомени им беа изречени на радиодифузерите за
наведеното прекршување на Законот. Советот изрече 2 (две) писмени опомени и поради
недоставување податоци за економско – финансиското работење на радиодифузерите во
претходната година односно за повреда на член 20 став 3 и 4 од Законот.

Поради вршење прикриено рекламирање, спротивно на член 98 став 1 од Законот,
констатирани се четири прекршувања за кои Советот изрече 4 (четири) мерки – писмени
опомени на радиодифузерите.

Во предметниот период во четири наврати Советот констатираше неисполнување
од страна на радиодифузерите на обврската за емитување најмалку 30% програма
изворно создадена на македонски јазик или на јазиците на немнозинските заедници во
текот на еден ден (член 74, став 1 од ЗРД), поради кои повреди изрече 4 (четири)
писмени опомени и за повреда на оваа законска одредба.

Советот изрече 3 (три) писмени опомени заради непочитување на одредени
програмски стандарди на кои треба да се темелат радио и телевизиските програми.
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Имено, заради непочитување на принципот за негување и развој на хуманите и морални
вредности на човекот и заштитата на приватноста и достоинството на личноста (член 68
став 2 алинеја 2 од ЗРД) беа изречени 2 (две) писмени опомени, а заради непочитување
на принципот на еднаквост на слободите и правата независно од полот, расата,
националното, етничкото и социјалното потекло, политичкото и верското убедување,
имотната и општествената положба на човекот и граѓанининот (член 68 став 2 алинеја 3
од ЗРД), од страна на Советот беше изречена 1 (една) писмена опомена.

Поради емитување рекламни спотови, телешопинг спотови, како и други форми на
рекламирање во периодот, односно во реалниот час кога се емитува телешопинг
прозорец (член 94 став 4 од ЗРД), Советот изрече 2 (две) писмени опомени.

По 2 (две) писмени опомени беа изречени и за непочитување на периодот од 20
минути меѓу два рекламни блока во програмите (член 99 став 1 алинеја 4) и за нејасно
идентификување на спонзорот во спонзорирани програми (член 106 став 1 од ЗРД).

Советот изрече 1 (една) писмена опомена за извршена 100% промена во
сопственичката структура на радиодифузер без негово одобрение (17 став 2 од ЗРД),
како и 1 (една) писмена опомена за пречекорување на законскиот лимит за рекламирање
(член 93 став 3 од ЗРД).

II.2 Писмени опомени со барање за објавување

Во периодот од 1-ви јули до 31-ви декември 2012 година, Советот за
радиодиуфузија на РМ изрече вкупно 8 (осум) мерки - писмени опомени со барање за
објавување. 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, 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 во извештајниот период беа
изречени за повреди на одредбите од Законот за радиодифузната дејност и на одредба
од 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 став 3 и 4 од Законот
за радиодифузната дејност односно поради недоставување податоци за економско
финансиското работење во претходната година, на радиодифузерите Советот им изрече
вкупно 4 (четири) писмени опомени со барање за објавување.

Една писмена опомена со барање за објавување Советот му изрече и на 1 (еден)
радиодифузер за кого констатираше дека не ја исполни обврската да ги објавуви
податоците што се однесуваат на неговото работење во претходната година (член 20
ставови 1 и 2 од ЗРД), и покрај претходно изречена писмена опомена.

Во извештајниот период од страна на Советот изречена е 1 (една) писмена
опомена со барање за објавување поради емитување во несоодветен период на
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програма која може да влијае врз физичкиот, психичкиот и моралниот развој на децата и
младите (член 71 став 3 од ЗРД и член 7 од Правилникот за заштита на малолетната
публика).

1 (една) писмена опомени со барање за објавување Советот му изрече на
радиодифузер кој емитуваше програма непреведена на македонски јазик, спротивно на
член 83 став 1 од Законот за радиодифузната дејност.

Советот изрече 1 (една) писмена опомена со барање за објавување и поради
надминување на законскиот лимитит за рекламирање во текот на еден реален час (член
93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност).

II.3 Времена забрана за рекламирање и телешопинг од еден ден

Во анализираниот период, Советот изрече вкупно 2 (две) мерки - времени забрани
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,
дата на изрекување на мерката, како и податок за рокот за остранување на повредата и
извршување на мерката.

Првата времена забрана за рекламирање и телешопинг од еден ден, Советот ја
изрече заради надминување на законскиот лимитит за рекламирање во текот на еден
реален час (член 93 став 3 од ЗРД) додека пак втората времена забрана за рекламирање
телешопинг од еден ден Советот ја изрече заради неизвршување на изречена мерка –
забрана за рекламирање и телешопинг од три дена и заради емитување реклами во
деновите за кои радиодифузерот го извести Советот дека нема да емитува реклами (член
38 од ЗРД).

Со одлуката со која Советот за радиодифузија на РМ им ги изрече времените
забрани за рекламирање и телешопинг од еден ден на радиодифузерите, Советот утврди
и рок во кој истите треба да ги отстранат повредите на Законот. Рокот беше утврден во
согласност со Закон и истиот изнесуваше 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.

Двата радиодифузера на кои им беше изречена забрана за рекламирање и
телешопинг од еден ден, ги извршија мерките и во рамките на своите програмски сервиси
не емитуваа рекламирање и телешопинг во траење од еден ден.

II.4 Укажувања

Во периодот од 1-ви јули до 31-ви декември 2012 година, Советот упати вкупно 25
(дваесет и пет) укажувања за констатирани полесни повреди од страна на
радиодифузерите на Законот за радиодифузната дејност и Правилникот за заштита на
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малолетна публика од програми што можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички,
психички и морален развој. 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 е даден како Прилог
бр.4 кон анализата за мерките и најчестите прекршувања.

Најчести повреди за кои се изречени укажувањата од страна на Советот, беа оние
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. Во предметниот период Советот за радиодифузија упати 7
(седум) укажувања за констатирани повреди на одредбите од наведениот Правилник.
Имено, 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, упатено е 1 (едно) укажување. 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 3
(три) 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, Советот упати 3 (три) укажувања до
радиодифузерите.

Во врска со четири случаи на прикриено рекламирање (член 98 став 1 од ЗРД), беа
упатени 4 (четири) укажувања до радиодифузерите.

Во извештајниот период, поради неозначување и неиздвојување на рекламите од
другите делови на програмата со акустични средства (член 97 став 1 од ЗРД), Советот
упати 2 (две) укажувања.

Заради мали отстапувања од форматот за кој му е доделена дозволата за вршење
радиодифузна дејност на радиодифузерот (член 63, став 1, алинеја 3 од ЗРД), Советот
упати 2 (две) укажувања.

Во врска со повреди на член 99 став 1 алинеја 4 од ЗРД односно непочитување на
периодот од 20 минути меѓу два рекламни блока во програмите, Советот исто така упати
2 (две) укажувања.

2 (две) укажувања Советот упати и поради неисполнување од страна на
радиодифузерите на обврската за емитување најмалку 30% програма изворно создадена
на македонски јазик или на јазиците на немнозинските заедници во текот на еден ден
(член 74, став 1 од ЗРД).

Заради неемитување исправка односно одговор во целина односно негово
дополнување и емитуван коментар на истиот  (член 154 став 1 и став 3 од ЗРД), беа
упатени 2 (две) укажувања.

2 (две) укажувања Советот упати и поради неидентификување на спонзорот (член
106 став 1 од ЗРД).

Укажување Советот упати и до 1 (еден) радиодифузер кој емитуваше програма
непреведена на македонски јазик (член 83 став 1 од Законот за радиодифузната дејност).

II.5 Известувања

Во периодот од 1-ви јули до 31-ви декември 2012 година, Советот во 8 (осум)
наврати упати известувања до радиодифузерите во врска со недоследности во



7

работењето од аспект на одредбите на Законот за радиодифузната дејност,
подзаконските акти на Советот, како и условите од дозволата за вршење радиодифузна
дејност. Па така, во предметниот период Советот упати 5 (пет) известувања до
радиодифузерите во врска со емитувањето во несоодветен период - програмски
содржини што можат да го загрозат физичкиот, психичкиот и моралниот развој на децата
и младите (член 71 од ЗРД и член 7 од Правилникот за заштита на малолетната публика).
Во врска со повреда на законската одредба согласно која рекламите треба да бидат
вметнати во програмите на радиодифузерите на начин со кој нема да се загрозат
интегритетот и вредноста на програмата, како и правата на авторите и на другите
носители на правата на програмата (член 99 став 1 од ЗРД), Советот упати 2 (две)
известувања. 1 (едно) известување беше упатено до радиодифузерот кој не се
придржуваше до форматот утврден во дозволата за вршење радиодифузна дејност (член
63 став 1 алинеја 3 од ЗРД).

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, е даден како Прилог бр.5 кон оваа 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 јули до 31-ви декември 2012 година,
прекршија одредби од Законот за радиодифузната дејност и Правилникот за заштита на
малолетната публика од програми што можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички,
психички и морален развој.

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 24 (дваесет
и четири) повреди од ваков тип.

Во осумнаесет случаи радиодифузерите не ги означија рекламите така што ја
повредија одредбата од член 97 став 1 од Законот.

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 односно поради недоставување податоци за економско
финансиското работење во претходната година. Во предметниот период беа
констатирани 12 (дванаесет) повреди на овој член од Законот.
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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 радиодифузната дејност, односно на одредби кои се
однесуваат на програмските стандарди, при што:
- еднаш беше констатирано непридржување до принципот за негување и развој на
хуманите  и моралните вредности на човекот и заштита на приватноста и достоинството
на личноста (чл.68 став 2 алинеја 2) и еднаш непридржување до принципот за еднаквост
на слободите и правата, независно од полот, расата, националното, етичкото и
социјалното потекло, политичкото и верското убедување, имотната и општествената
положба на човекот и граѓанинот (чл.68 став 2 алинеја 3);
- пет пати беше констатирано неисполнување на обврската за емитување најмалку
30% програма изворно создадена на македонски јазик во текот на еден ден (член 74 став
1);
- во дванаесет случаи радиодифузерите не го испочитуваа законски
задолжителниот процент од 30%  вокално-инструментална музика на македонски јазик
(член 74, став 2) 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:
- во три случаи радиодифузерите ги надминаа лимитите за рекламирање во текот
на еден реален час (член 93 став 3);
- два пати е констатирано и емитување рекламни спотови во реалниот час кога е
емитуван телешопонг прозорец (член 94 став 4);
- осум пати радиодифузерите емитуваа прикриено рекламирање (член 98 став 1);
- во четири наврати радиодифузерите не го почитувале периодот од 20 минути меѓу
два рекламни блока во програмите (член 99 став 1 алинеја 4);
- четири пати радиодифузерите во спонзорирани програми не го идентификувале
јасно спознорот (106 став 1);
- еднаш е констатирано спонзорирање на емитувана информативна емисија (член
107 став 1 од ЗРД).

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 јули до 31-ви декември 2012 година

III.3 Структура на упатени укажувања/известувања

Слика бр.2, Графички приказ на структурата на упатените укажувања/известувања
од страна на Советот во периодот од 1-ви јули до 31-ви декември 2012 година

III. 4 Спроведување на изречените мерки од страна на радиодифузерите
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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 јули до 31-ви декември 2012-та година, податоците разработени во анализата,
говорат за следната фактичка ситуација:

Од вкупно 8 (осум) изречени мерки писмени опомени со барање за
објавување, 3 (три) радиодифузера ја извршија мерката односно ја објавија писмената
опомена со барање за објавување во рамките на својот програмски сервис.

Слика бр.3, Графички приказ на спроведувањето
на писмените опомени со барање за објавување

Извршувањето кај времената забрана за рекламирање и телешопинг од еден
ден е 100%, така што двата радиодифузера на кои им беше изречена ваква мерка, ја
извршија мерката односно ја испочитува забраната да не емитуваат рекламирање и
телешопинг од еден ден во рамките на својот програмски сервис.

Слика бр.4, Графички приказ на спроведувањето
на времената забрана за рекламирање и телешопинг од еден ден

Анализираните податоци во врска со спроведувањето на изречените мерки од
страна на Советот за радиодифузија на РМ, покажуваат дека незадоволително односно
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ниско е нивото на извршување на писмените опомени со барање за објавување. Па така
само три радиодифузера (од осумте на кои им беше изречена ваква мерка) ги објавија
опомените на својот програмски сервис.

Радиодифузерите во целост ги извршија изречените забрани за рекламирање и
телешопинг од еден ден (какви што две мерки беа изречени во предметниот период). Кај
овие мерки состојбата бележи подобрување од состојбата на извршувањето утврдена со
анализата за првите шест месеци во 2012 година (јануари-јули). Редовното следење на
извршувањето на мерките и испраќање дописи од страна на Советот до
радиодифузерите потсетувајќи ги на обврската за извршување на изречените мерки, како
и предупредување дека во спротивно ќе преземе построги мерки согласно Закон, секако
придонесе за подобрување на ваквата состојба во смисла на зголемување на процентот
на извршувањето на времените забрани за рекламирање и телешопинг.

IV. ПРЕПОРАКА

За подобрување на ефикасноста на мерките и подигнување на процентот на
извршување на писмените опомени со барање за објавување, кој процент врз основа на
оваа анализа се покажа како низок, се останува на препораките дадени и во претходните
анализи на Советот (2011 година, јан-јули 2012 година):

- дополнување во Законот за радиодифузната дејност, така што 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).

Ваквата 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
против нив 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.

Во ситуација кога непостои казнена одредба за неизвршување на изречените
мерки од страна на радиодифузерите, правејќи напори да поттикнува доследно
почитување на одредбите од Законот од страна на радиодифузерите, Советот честопати
им доставува укажувања и предупредувања за реализирање на изречените мерки (и
покрај тоа што нема законска обврска за тоа). Со оглед дека се покажува дека
укажувањата и предупредувања до радиодифузерите придонесуваат за подигнување на
процентот на извршени мерки, ваквата практика на Советот може да продолжи и во 2013-
та година.

25.01.2013 Совет за радиодифузија на РМ
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Прилог бр.1
ПРЕГЛЕД НА ПИСМЕНИ ОПОМЕНИ
– 64 (шеесет и четири) изречени мерки -

Назив на
радиодифузерот
на кого му е

изречена
писмена опомена

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

Рок за отстранување на
повредата

ТРД Телевизија
СИТЕЛ ДООЕЛ
Скопје

68 став 2 алинеја 2 од
ЗРД

- Емитување во рамки на вести
прилог за несереќа со прегазена
жена со прикажување експлицитни
снимки од сообраќаен инцидент со
смртоносни последици и со
непочитување на идентитетот и
достоинството на жртвата

02.07.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД Телевизија
СИТЕЛ ДООЕЛ
Скопје

68 став 2 алинеја 2 од
ЗРД

- Емитување прилог во рамки на
вести, на начин на кој се врши
сигматизација на хомосексуалноста
како болест и неприродна појава,
со што се врши дискриминација врз
основа на сексуална ориентација

02.07.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД Телевизија
СИТЕЛ ДООЕЛ
Скопје

68 став 2 алинеја 3 од
ЗРД

- Емитување прилози на начин што
се врши дискриминицација врз
основа на сексуална ориентација
со што се повредува принципот за
еднаквост на слободите и правата
независно од полот, расата,
национоалното, етничкото и
социјалното потекло, политичкото и
верското убедување, имотнота и
општествената положба на
човекото и граѓанинот

02.07.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД Телевизија
СИТЕЛ ДООЕЛ
Скопје

71 став 3 од ЗРД Член 4 од
Правилникот за
заштита на
малолетната
публика

Емитување прилози во вести кои
вклучуваат содржини што можат да
ја вознемират малолетната
публика (снимки од сообраќаен
инцидент со смртоносни
последици) без  да бидат најавени
со предупредувачки коментар од
водителот

02.07.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка
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ТРД ФОЛК-РАДИО
ДООЕЛ Скопје

74 став 2 од ЗРД - Неисполнување на обврската за
обебедување најмалку 30% од
емитуваната вокално –
инструментална музика да биде на
македонски  јазик

17.07.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД ФОЛК-РАДИО
ДООЕЛ Скопје

97 став 1 од ЗРД - Емитување реклами кои не се јасно
препознатливи и издвоени од
другите делови на програмата со
оптички или акустички средства

17.07.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД
Радио Фортуна
ДООЕЛ Скопје

74 став 2 од ЗРД - Неисполнување на обврската за
обебедување најмалку 30% од
емитуваната вокално –
инструментална музика да биде на
македонски  јазик

17.07.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД
Радио Фортуна
ДООЕЛ Скопје

97 став 1 од ЗРД - Емитување реклами кои не се јасно
препознатливи и издвоени од
другите делови на програмата со
оптички или акустички средства

17.07.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД
Радио Фортуна
ДООЕЛ Скопје

98 став 1 од ЗРД
-

Емитување прикриено
рекламирање

17.07.2012
7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД  Радио Клуб
ФМ ДОО Скопје

106 став 1 од ЗРД - Не е јасно идентификуван
спонзорот односно не е јасно
нагласено дека станува збор за
спонзорирана програма

17.07.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД  Радио Клуб
ФМ ДОО Скопје

74 став 2 од ЗРД - Неисполнување на обврската за
обебедување најмалку 30% од
емитуваната вокално –
инструментална музика да биде на
македонски  јазик
(Воопшто не е емитувана вокално-
инструментална музика на
македонски јазик)

17.07.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД  Радио Клуб
ФМ ДОО Скопје

97 став 1 од ЗРД - Емитување реклами кои не се јасно
препознатливи и издвоени од
другите делови на програмата со
оптички или акустички средства

17.07.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД ЛАЈФ РАДИО
ДООЕЛ Скопје

74 став 2 од ЗРД - Неисполнување на обврската за
обебедување најмалку 30% од
емитуваната вокално –
инструментална музика да биде на

17.07.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка
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македонски  јазик
(емитувана е само една музичка
нумера на македонски јазик –
0,22%)

ТРД РАДИО
РАВЕЛ ДООЕЛ
Скопје

74 став 2 од ЗРД - Неисполнување на обврската за
обебедување најмалку 30% од
емитуваната вокално –
инструментална музика да биде на
македонски  јазик

17.07.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

МТВ 1 – Прв
програмски сервис

71 став 3 од ЗРД Член 7 од
Правилникот за
заштита на
малолетната
публика

Несоодветен термин на емитување
програма

24.07.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

МТВ 1 – Прв
програмски сервис

98 став 1 од ЗРД - Емитување прикриено
рекламирање

24.07.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

МТВ 2 – Вкупна
програма

71 став 3 од ЗРД Член 7 од
Правилникот за
заштита на
малолетната
публика

Несоодветен термин на емитување
програма

24.07.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД Телевизија
СИТЕЛ ДООЕЛ
Скопје

94 став 4 од ЗРД - Во реален час покрај телешопинг
прозорец емитувани се и блокови
со рекламни спотови и реклама на
поделен екран

26.07.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД Телевизија
СИТЕЛ ДООЕЛ
Скопје

97 став 1 од ЗРД - Емитување телешопинг прозорци
што не се јасно издвоени од
другите делови на програмата со
оптички или акустички средства

26.07.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА
МАКПЕТРОЛ ТВ
ТЕЛМА ДООЕЛ
Скопје

99 став 1 алинеја 4 од
ЗРД

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

26.07.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

Друштво за
радиодифузија
ДИ-ЏЕЈ СЛАВЕ
ДООЕЛ Струга

20 став 1 и 2 од ЗРД - На предвидениот термин 31 март
2012 не ги објави податоците што
се однесуваат на неговото
работење во претходната година,

31.07.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка
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ТРД Радио Еко –
Проект ДООЕЛ
експорт-импорт
Крива Паланка

20 став 1 и 2 од ЗРД - На предвидениот термин 31 март
2012 не ги објави податоците што
се однесуваат на неговото
работење во претходната година,

31.07.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

Радиодифузно
трговско друштво
РОС Метрополис
Радио ДОО Скопје

74 став 2 од ЗРД - Неисполнување на обврската за
обебедување најмалку 30% од
емитуваната вокално –
инструментална музика да биде на
македонски  јазик

22.08.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

Радиодифузно
трговско друштво
РОС Метрополис
Радио ДОО Скопје

97 став 1 од ЗРД - Емитување рекламни спотови
односно блокови што не се јасно
издвоени од другите делови на
програмата со оптички или
акустички средства

22.08.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД  Радио
Антена 5 ДОО
Скопје

97 став 1 од ЗРД - Емитување рекламни спотови што
не се јасно издвоени од другите
делови на програмата со оптички
или акустички средства

31.08.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД  Радио
Антена 5 ДОО
Скопје

98 став 1 од ЗРД - Емитување прикриено
рекламирање

31.08.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

Ф-М  90.3-
СПОРТСКО
РАДИО ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје

74 став 2 од ЗРД - Неисполнување на обврската за
обебедување најмалку 30% од
емитуваната вокално –
инструментална музика да биде на
македонски  јазик

18.09.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД Радио Буба
Мара ДООЕЛ
Скопје

74 став 2 од ЗРД - Неисполнување на обврската за
обебедување најмалку 30% од
емитуваната вокално –
инструментална музика да биде на
македонски  јазик

18.09.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД Радио Буба
Мара ДООЕЛ
Скопје

97 став 1 од ЗРД - Емитување рекламни спотови што
не се јасно издвоени од другите
делови на програмата со акустички
средства

18.09.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД РАДИО РОСА
АБ ДООЕЛ Скопје

97 став 1 од ЗРД - Емитување рекламни спотови што
не се јасно издвоени од другите
делови на програмата со акустички
средства

18.09.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка
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ТРД СКАЈ РАДИО
ДООЕЛ Скопје

106 став 1 од ЗРД - Не е јасно идентификуван
спонзорот односно не е јасно
нагласено дека станува збор за
спонзорирана програма

18.09.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД СКАЈ РАДИО
ДООЕЛ Скопје

97 став 1 од ЗРД - Емитување рекламни спотови што
не се јасно издвоени од другите
делови на програмата со акустички
средства

18.09.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД СПОРТСКО
РАДИО КАНАЛ 4
ДООЕЛ Скопје

74 став 2 од ЗРД - Неисполнување на обврската за
обебедување најмалку 30% од
емитуваната вокално –
инструментална музика да биде на
македонски  јазик

18.09.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

РТД ТЕЛЕВИЗИЈА
СОНЦЕ ДООЕЛ
Прилеп

71 од ЗРД Член 12 од
Правилникот за
заштита на
малолетната
публика

Пред почетокот на играната
програма не е емитувано акустично
и визуелно предупредување , а
визуелно предупредување  не е
емитувано ни за времетраењето на
програмата.

24.09.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

Радиодифузно
друштво НАША ТВ
ДОО Скопје

97 став 1 од ЗРД - Емитување реклами што не се
јасно издвоени од другите делови
на програмата со оптички или
акустички средства

24.09.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД Телевизија
СИТЕЛ 3 ДООЕЛ
Скопје

74 став 1 од ЗРД - Неисполнување на обврската за
емитување најмалку 30% програма
изворно создадена на македонски
јазик

24.09.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД Телевизија
СИТЕЛ 3 ДООЕЛ
Скопје

97 став 1 од ЗРД - Емитување неозначени реклами и
телешопинг прозорец  со оптички
или акустички средства

24.09.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД АЛФА ТВ
ДООЕЛ Скопје

93 став 3 од ЗРД - Надминување на лимитите за
рекламирање во текот на еден
реален час

24.09.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД АЛФА ТВ
ДООЕЛ Скопје

99 став 1 алинеја 4 од
ЗРД

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

24.09.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка
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ТРД КАНАЛ 5
ПЛУС ДОО Скопје

74 став 1 од ЗРД - Неисполнување на обврската за
емитување најмалку 30% програма
изворно создадена на македонски
јазик

24.09.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД ХИТ РАДИО
ДООЕЛ Струмица

17 став 2 од ЗРД - Направена промена на
сопственичката структура во
висина од 100% од основната
главнина на радиодифузерот без
претходно добиено одобрение на
Советот за промена на
сопственичка структура

05.10.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД ГАУДЕАМУС
РАДИО КЛАСИК
ФМ, Мартин
ДООЕЛ Скопје

74 став 2 од ЗРД - Неисполнување на обврската за
обебедување најмалку 30% од
емитуваната вокално –
инструментална музика да биде на
македонски  јазик (воопшто не е
емитувана вокално-
инструментална музика на
македонски јазик)

17.10.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД МОНАКО-
РАДИО СИТИ ФМ
ДООЕЛ, Куманово

74 став 2 од ЗРД - Неисполнување на обврската за
обебедување најмалку 30% од
емитуваната вокално –
инструментална музика да биде на
македонски  јазик

17.10.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД ЏЕЗ ФМ
ДООЕЛ Скопје

74 став 2 од ЗРД - Неисполнување на обврската за
обебедување најмалку 30% од
емитуваната вокално –
инструментална музика да биде на
македонски  јазик (воопшто не е
емитувана вокално-
инструментална музика на
македонски јазик)

17.10.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД РАДИО ЗОНА
М-1 ДООЕЛ Скопје

97 став 1 од ЗРД - Емитување реклами што не се
означени и не се јасно издвоени од
другите делови на програмата со
акустички средства

17.10.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

МТВ 1 – Прв
програмски сервис

98 став 1 од ЗРД - Емитување прикриено
рекламирање

22.10.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка
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ТРД КАНАЛ 5
ДООЕЛ Скопје

71 став 3 од ЗРД Член 7 од
Правилникот за
заштита на
малолетната
публика

Несоодветен термин на емитување
програма

08.11.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД КАНАЛ 5
ДООЕЛ Скопје

74 став 1 од ЗРД - Неисполнување на обврската за
емитување најмалку 30% програма
изворно создадена на македонски
јазик

08.11.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД Телевизија
СИТЕЛ ДООЕЛ
Скопје

94 став 4 од ЗРД - Во реален час покрај телешопинг
прозорец емитувани се и блокови
со рекламни спотови

08.11.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД Телевизија
СИТЕЛ ДООЕЛ
Скопје

97 став 1 од ЗРД - Емитување телешопинг прозорци
што не се означени и не се јасно
издвоени од другите делови на
програмата со оптички или
акустички средства

08.11.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД ТВ ДУЕ
ДООЕЛ Гостивар

71 од ЗРД Член 12 од
Правилникот за
заштита на
малолетната
публика

Играната програма е означена со
сигнализација за заштита на
малолетната публика само пред
почеткот, но не и за целото нејзино
времетраење

14.11.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД ТВ ДУЕ
ДООЕЛ Гостивар

71 став 3 од ЗРД Член 7 од
Правилникот за
заштита на
малолетната
публика

Несоодветен термин на емитување
програма

14.11.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД ТВ ДУЕ
ДООЕЛ Гостивар

74 став 1 од ЗРД - Неисполнување на обврската за
емитување најмалку 30% програма
изворно создадена на албански
јазик

14.11.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

Друштво за
радиодифузија
ДИ-ЏЕЈ СЛАВЕ
ДООЕЛ Струга

20 став 1 и 2 од ЗРД - На предвидениот термин 31 март
2012 не ги објави податоците што
се однесуваат на неговото
работење во претходната година,

14.11.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

Друштво за
радиодифузија
ДИ-ЏЕЈ СЛАВЕ
ДООЕЛ Струга

20 став 3 и 4 од ЗРД - Не ги доставил податоците за
економско финансиското работење
во претходната година, односно не
ја исполнил оваа обврска

14.11.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка
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ТРД ТВ АРТ
ДООЕЛ Тетово

71 од ЗРД Член 12 од
Правилникот за
заштита на
малолетната
публика

Играната програма не е означена
со сигнализација за заштита на
малолетната публика  ниту пред
почеткот, ниту за целото нејзино
времетраење

14.11.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД ТВ КИСС
ДООЕЛ Тетово

71 од ЗРД Член 12 од
Правилникот за
заштита на
малолетната
публика

Програмски содржини не се
означени со сигнализација за
заштита на малолетната публика
во текот на целото нивно
времетраење

14.11.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД ТВ ЧЕГРАНИ
МЕДИА ДООЕЛ с.
ЧЕГРАНЕ-
Гостивар

71 од ЗРД Член 12 од
Правилникот за
заштита на
малолетната
публика

Пред почетокот на играната
програма не е емитувано акустично
и визуелно предупредување, а
визуелно предупредување не е
емитувано и за време на нејзиното
траење

14.11.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД ТВ ЧЕГРАНИ
МЕДИА ДООЕЛ с.
ЧЕГРАНЕ-
Гостивар

97 став 1 од ЗРД - Емитување рекламни спотови што
не се издвоени од другите делови
на програмата со оптички или
акустички средства

14.11.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД РАДИО
АНТЕНА ДОО
Скопје

97 став 1 од ЗРД - Емитување рекламни спотови што
не се издвоени од другите делови
на програмата со оптички или
акустички средства

14.11.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД ЕНЕРГУ
РАДИО ДООЕЛ
Струга

20 став 3 и 4 од ЗРД - Не ги доставил податоците за
економско финансиското работење
во претходната година најдоцна до
31 март 2012 година, односно не ја
исполнил оваа обврска

14.11.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

Друштво за
радиодифузија
ДИ-ЏЕЈ СЛАВЕ
ДООЕЛ Струга

20 став 1 и 2 од ЗРД - На предвидениот термин (30
октомври 2012) не ги објави
податоците што се однесуваат на
неговото работење во претходната
година,

21.12.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка
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ТРД Телевизија
СИТЕЛ 3 ДООЕЛ
Скопје

71 став 3 од ЗРД Член 7 од
Правилникот за
заштита на
малолетната
публика

Несоодветен термин на емитување
програма

21.12.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

ТРД РАДИО
ФОКУС ДООЕЛ
Тетово

20 став 1 и 2 од ЗРД - На предвидениот термин (30
октомври 2012) не ги објави
податоците што се однесуваат на
неговото работење во претходната
година,

21.12.2012 7-ум дена од приемот на Одлуката
за изрекување мерка

Прилог бр.2

ПРЕГЛЕД НА ПИСМЕНИ ОПОМЕНИ СО БАРАЊЕ ЗА ОБЈАВУВАЊЕ
- 8 (осум) изречени мерки -

Назив на
радиодифузерот/
јавниот
радиодифузен
сервис на кого му

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

Рок за отстранување на
повредата/извршување
на мерката -
објавување на мерката

Дали
радиодифузерот ја
извршил мерката
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е изречена
писмена опомена
со барање за
објавување
ТРД Телевизија
СИТЕЛ ДООЕЛ
Скопје

83 став 1 од ЗРД - Емитувана програма
извосно создадена на
српски и хрватски
јазик без превод на
македонски јазик

26.07.2012 7-ум дена од денот на
приемот да ги отстрани
сторените повреди

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

Радиодифузерот  ја
изврши/ објави
мерката на својот
програмски сервис

ТРД Телевизија
СИТЕЛ ДООЕЛ
Скопје

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

26.07.2012 7-ум дена од денот на
приемот да ги отстрани
сторените повреди

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

Радиодифузерот
ја изврши/ објави
мерката на својот
програмски сервис

ТРД ГАУДЕАМУС
РАДИО КЛАСИК
ФМ, Мартин
ДООЕЛ Скопје

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

31.07.2012 7-ум дена од денот на
приемот да ги отстрани
сторените повреди

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

Радиодифузерот не
ја изврши/објави
мерката на својот
програмски сервис
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на објавувањето на
мерката

Друштво за
радиодифузија
ДИ-ЏЕЈ СЛАВЕ
ДООЕЛ Струга

20 став 3 и 4 од ЗРД - Не ги доставил
податоците за
економско
финансиското
работење во
претходната година
најдоцна до 31 март
2012 година, односно
не ја исполнил оваа
обврска

31.07.2012 7-ум дена од денот на
приемот да ги отстрани
сторените повреди

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

Радиодифузерот не
ја изврши/објави
мерката на својот
програмски сервис

ТРД Радио Еко –
Проект ДООЕЛ
експорт-импорт
Крива Паланка

На 27.11.2012 год.,
Советот му ја
одзеде дозволата на
радиодифузерот

20 став 3 и 4 од ЗРД - Не ги доставил
податоците за
економско
финансиското
работење во
претходната година
најдоцна до 31 март
2012 година, односно
не ја исполнил оваа
обврска

31.07.2012 7-ум дена од денот на
приемот да ги отстрани
сторените повреди

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

Радиодифузерот не
ја изврши/објави
мерката на својот
програмски сервис

ТРД ЕНЕРГУ
РАДИО ДООЕЛ
Струга

20 став 3 и 4 од ЗРД - Не ги доставил
податоците за
економско
финансиското
работење во
претходната година
најдоцна до 31 март
2012 година, односно
не ја исполнил оваа
обврска

31.07.2012 7-ум дена од денот на
приемот да ги отстрани
сторените повреди

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

Радиодифузерот не
ја изврши/објави
мерката на својот
програмски сервис
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на објавувањето на
мерката

ТРД ТВ Новател
Плус Прилеп

На 23.11.2012 год.,
Советот му ја
одзеде дозволата на
радиодифузерот

20 став 3 и 4 од ЗРД - Не ги доставил
податоците за
економско
финансиското
работење во
претходната година
најдоцна до 31 март
2012 година, односно
не ја исполнил оваа
обврска

31.07.2012 7-ум дена од денот на
приемот да ги отстрани
сторените повреди

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

Радиодифузерот не
ја изврши/објави
мерката на својот
програмски сервис

МТВ 2 – вкупна
програма

71 став 3 од ЗРД Член 7 од
Правилникот за
заштита на
малолетната
публика

Несоодветен термин
на емитување
програма

22.10.2012 7-ум дена од денот на
приемот да ги отстрани
сторените повреди

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

Јавниот сервис ја
изврши/објави
мерката на својот
програмски сервис

Прилог бр.3

ПРЕГЛЕД НА ВРЕМЕНИ ЗАБРАНИ ЗА РЕКЛАМИРАЊЕ И ТЕЛЕШОПИНГ ОД ЕДЕН ДЕН
– 2 (две) изречени мерки –

Назив на
радиодифузерот
на кого му е

изречена времена

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

Опис на прекршокот Дата на
изрекување на
мерката

Рок за отстранување на
повредата/извршување
на мерката

Дали
радиодифузерот ја
извршил мерката
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забрана за
рекламирање и
телешопинг од
еден ден
ТРД ТВ ЧЕГРАНИ
МЕДИА ДООЕЛ с.
ЧЕГРАНЕ-Гостивар

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

14.11.2012 7-ум дена од денот на
приемот да ги отстрани
сторените повреди

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

Радиодифузерот ја
изврши мерката.

ТРД КАНАЛ 5
ДООЕЛ Скопје

38 од ЗРД Радиодифузерот не ја изврши
изречената мерка – забрана за
рекламирање и телешопинг од три
дена, бр.03-210 ид 22.06.2012 година,
и во деновите за кои со допис извести
дека нема да емитува реклами,
радиодифузерот емитуваше реклами
на својот програмски сервис.

27.11.2012 7-ум дена од денот на
приемот да ги отстрани
сторените повреди

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

Радиодифузерот ја
изврши мерката.

Прилог бр.4

ПРЕГЛЕД НА УПАТЕНИ УКАЖУВАЊА
- 25 (дваесет и пет) упатени укажувања –

Назив на радиодифузерот
на кого му е упатено

укажувањето

Архивски број на
изречената мерка

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

Одредба од
подзаконскиот акт
која е повредена

Опис на повредата Дата на донесување
одлука за упатување
на укажување
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ТРД
Радио Фортуна ДООЕЛ
Скопје

03-4037/1 од
24.07.2012

106 став 1 од ЗРД - Не е јасно идентификуван
спонзорот

17.07.2012

ТРД КЛУБ ФМ ДОО Скопје 03-4040/1 од
24.07.2012

98 став 1 од ЗРД - Емитување прикриено
рекламирање

17.07.2012

ТРД ЛАЈФ РАДИО ДООЕЛ
Скoпје

03-4039/1 од
24.07.2012

106 став 1 од ЗРД - Не е јасно идентификуван
спонзорот

17.07.2012

ТРД ЛАЈФ РАДИО ДООЕЛ
Скoпје

03-4039/1 од
24.07.2012

97 став 1 од ЗРД - Неозначување на реклами 17.07.2012

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

03-4135/1 од
31.07.2012

71 став 3 од ЗРД Член 12 од Правилник
за заштита на
малолетната публика

Играната програма е означена
само пред почетокот со
акустично и визуелно
предупредување, но не и за
целото нејзино времетрање

24.07.2012

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

03-4136/1 од
31.07.2012

99 став 1 алинеја 4 од ЗРД - Непочитување на периодот од 20
минути меѓу два рекламни блока
во програмите

24.07.2012

ТРД АЛСАТ-М ДОО Скопје 03-4220/1 од
07.08.2012

71 став 3 од ЗРД Член 13 став 1 од
Правилник за заштита
на малолетната
публика

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

26.07.2012

ТРД АЛСАТ-М ДОО Скопје 03-4218/1 од
07.08.2012

74 став 1 од ЗРД - Емитување помалку од законски
предвидените 30% програма
изворно создадена на албански
јазик

26.07.2012

ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје 03-4226/1 од
07.08.2012

71 став 3 од ЗРД Член 13 став 1 од
Правилник за заштита
на малолетната
публика

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

26.07.2012

ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје 03-4224/1 од
07.08.2012

98 став 1 од ЗРД - Емитување прикриено
рекламирање

26.07.2012

ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје 03-4225/1 од
07.08.2012

99 став 1 алинеја 4 од ЗРД - Непочитување на периодот од 20
минути меѓу два рекламни блока

26.07.2012
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во програмите
ТРД  Телевизија СИТЕЛ
ДООЕЛ Скопје

03-4239/1 од
08.08.2012

71 став 3 од ЗРД Член 13 став 1 од
Правилник за заштита
на малолетната
публика

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

26.07.2012

ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА
МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје

03-4223/1 од
07.08.2012

71 став 3 од ЗРД Член 12 од Правилник
за заштита на
малолетната публика

Во играна програма не е
емитувано визуелно
предупредување постојано во
текот на нејзиното времетраење

26.07.2012

ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА
МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје

03-4221/1 од
07.08.2012

71 став 3 од ЗРД Член 7 од Правилник за
заштита на
малолетната публика

Несоодветен термин на
емитување на програма

26.07.2012

Радиодифузно трговско
друштво ТЕЛЕВИЗИЈА
СОНЦЕ ДООЕЛ, Прилеп

03-4965/1 од
28.09.2012

98 став 1 од ЗРД - Емитување прикриено
рекламирање

24.09.2012

ТРД ЏЕЗ ФМ Љупчо ДООЕЛ
Скопје

03-5359/1 од
22.10.2012

97 став 1 од ЗРД - Неозначување и неиздвојување
на рекламите од другите
делови на програмата со
акустички средства

17.10.2012

ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА
МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје

03-4223/1 од
07.08.2012

71 став 3 од ЗРД Член 12 од Правилник
за заштита на
малолетната публика

Во играна програма не е
емитувано визуелно
предупредување постојано во
текот на нејзиното времетраење

26.07.2012

Јавното радиодифузно
претпријатие Македонска
радиотелевизија, Прв
телевизиски програмски
сервис (МТВ 1)

03-5392/1 од
25.10.2012

107 став 1 од ЗРД - Спонзорирана е емитувана
информативна емисија

22.10.2012

ТРД АЛСАТ-М ДОО Скопје 03-5624/1 од
02.11.2012

63 став 1 алинеја 3 - Утврдено отстапување од
форматот за кој е доделена
дозволата за вршење
радиодифузна дејност

31.10.2012

ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА
МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје

03-5615/1 од
02.11.2012

63 став 1 алинеја 3 - Утврдено отстапување од
форматот за кој е доделена
дозволата за вршење
радиодифузна дејност

31.10.2012

ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА
МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје

03-5830/1 од
13.11.2012

74 став 1 од ЗРД - Емитување помалку од законски
предвидените 30% програма
изворно создадена на

08.11.2012
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македонски јазик

ТРД ТВ АРТ Артан ДООЕЛ
Тетово

03-5939/1 од
19.11.2012

83 став 1 од ЗРД Емитување програми
непреведени на албански јазик

14.11.2012

ТРД ТВ Кисс,Злате ДООЕЛ
Тетово

03-5960/1 од
20.11.2012

98 став 1 од ЗРД - Емитување прикриено
рекламирање

14.11.2012

ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје 03-6207/1 од
05.12.2012

154 став 1 и став 3 од ЗРД - Исправката односно одговорот
не е објавен во целина, и е
дополнет со коментар

03.12.2012

ТРД  Телевизија СИТЕЛ
ДООЕЛ Скопје

03-6206/1 од
05.12.2012

154 став 1 и став 3 од ЗРД - Исправката односно одговорот
не е објавен во целина, и е
дополнет со коментар

03.12.2012

Прилог бр.5
ПРЕГЛЕД НА УПАТЕНИ ИЗВЕСТУВАЊА

- 8 (осум) известувања –

Назив на радиодифузерот
на кого му е доставено

известувањето

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

Опис на повредата Дата на донесување одлука
за доставување на
известување

ТРД ТВ Шутел ДООЕЛ
Скопје

63 став 1 алинеја 3 Непридржување до форматот за кој му е доделена дозволата за
вршење радидифузна дејност

12.07.2012 година

ТРД Телевизија СИТЕЛ 71 од ЗРД Серија од трета категорија (која не се препорачува за деца под 24.10.2012 година
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ДООЕЛ Скопје 12 години и може да се емитува само во периодот од 21.00 до
05.00 часот) несоодветно е означена како програма од прва
категорија наменета за цела публика

ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје 71 од ЗРД Несоодветен термин на емитување серија од четврта
категорија (која не се препорачува за деца под 16 години и
затоа може да се емитува во периодот од 22.00 до 05.00 часот.

30.10.2012 година

ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје 71 од ЗРД Несоодветен термин на емитување серија од четврта
категорија (која не се препорачува за деца под 16 години и
затоа може да се емитува во периодот од 22.00 до 05.00 часот.

30.10.2012 година

ТРД  Телевизија СИТЕЛ
ДООЕЛ Скопје

71 став 3 од ЗРД и
член 7 од Правилникот
за заштита на
малолетници

Серија од втора категорија (која не се препорачува за деца под
8 години и може да се емитува само во периодот по 17.00 а
пред 05.00 часот) несоодветно е означена како програма од
прва категорија наменета за цела публика

27.11.2012 година

ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје 99 став 1 од ЗРД Рекламите не биле вметнати во програмата на начин со кој нема
да се загрозат интегритетот и вредноста на програмата како и
правата на програмата

20.12.2012 година

ТРД  Телевизија СИТЕЛ
ДООЕЛ Скопје

99 став 1 од ЗРД Рекламите не биле вметнати во програмата на начин со кој нема
да се загрозат интегритетот и вредноста на програмата како и
правата на програмата

20.12.2012 година

ТРД  Телевизија СИТЕЛ
ДООЕЛ Скопје

71 став 3 од ЗРД и
член 7 од Правилникот
за заштита на
малолетници

Серија од втора категорија (која не се препорачува за деца под
8 години и може да се емитува само во периодот по 17.00 а
пред 05.00 часот) несоодветно е означена како програма од
прва категорија наменета за цела публика

24.12.2012 година

25.01.2013 Совет за радиодифузија на РМ


