АНАЛИЗА НА СИТЕ СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ ОД СТРАНА НА
СОВЕТОТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РМ ПРОТИВ РАДИОДИФУЗЕРИТЕ
И НАЈЧЕСТИ ПРЕКРШУВАЊА ОД СТРАНА НА РАДИОДИФУЗЕРИТЕ
во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2011 година

Една од надлежностите кои Советот за радиодифузија на РМ ги има 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 и 145/10), е преземање мерки пропишани со Закон
против радиодифузерите што не ги извршуваат своите обврски утврдени со Закон,
дозволата за вршење радиодифузна дејност и актите на Советот за радиодифузија на РМ.
Мерките кои Советот за радиодифузија на РМ им ги изрекува на радиодифузерите,
кога при вршење на работите од својата надлежност 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, се утврдени во член 38 од Законот за радиодифузната дејност,
согласно кој Советот за радиодифузија за констатираните прекршувања од страна на
радиодифузерите 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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Законски предвидените 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.
Советот за радиодифузија на РМ има донесено неколку подзаконски акти кои се
однесуваат на програмските содржини и тоа: Правилник за заштита на малолетната
публика од програми што можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и
морален развој („Службен весник на РМ“, бр.21/07), Правилник за користење телефонски
услуги со посебна тарифа во програмите на радио и телевизиските програмски сервиси
(„Службен весник на РМ“, бр.72/07), Правилник за начинот на идентификација на спозорите
во радио и во тв програмите („Службен весник на РМ“, бр.72/07) и Правилник за примена
на одредбите поврзани со заштитата и негувањето на културниот идентитет („Службен
весник на РМ“, бр.113/2006).
Во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2011 година, за констатираните
прекршувања на одредбите на Законот за радиодифузната дејност, дозволата за вршење
радиодифузна дејност и актите на Советот за радиодифузија на РМ, што се однесуваат на
програмските содржини, Советот за радиодифузија на РМ на радиодифузерите им изрече
вкупно 39 (триесет и девет) мерки, од кои:
 25 (дваесет) писмени опомени;
 8 (осум) писмени опомени со барање за објавување;
 4 (четири) времени забрани за рекламирање и телешопинг од еден ден, и
 2 (две) времени забрани за рекламирање и телешопинг од три дена.

ПИСМЕНИ ОПОМЕНИ

Од вкупно 39 (триесет и девет) мерки кои Советот за радиодифузија на РМ им ги
изрече на радиодифузерите во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2011 година,
најголем број односно 25 (дваесет и пет) мерки се писмени опомени. Прегледот на
изречените писмени опомени со податоци за радиодифузерот на кој е изречена мерката,
датата на сторување на прекршокот, одредби од Законот за радиодифузната
дејност/подзаконскиот акт кои се прекршени, опис на прекршокот, дата на изрекување на
мерката и на која седница на Советот, како и податок за рокот за остранување 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;
Правилникот за заштита на малолетна публика од програми што можат штетно
да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој;
Правилникот за користење телефонски услуги со посебна тарифа во
програмите на радио и телевизиските програмски сервиси, и
Правилникот за начинот на идентификација на спозорите во радио и во тв
програмите.
Во 8 (осум) случаи Советот за радиодифузија на РМ на радиодифузерите им
изрекол една „збирна“ мерка – писмена опомена за повеќе констатирани прекршувања на
Законот/подзаконските акти.
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Најчести повреди за кои се изречени писмени опомени од страна на Советот, се
повредите 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 4 од Законот за радиодифузната дејност,
радиодифузерите се должни да го почитуваат. Па така, во предметниот период
радиодифузерите вкупно 12 (дванаесет) пати ги прекршиле одредбите од наведениот
Правилник за кои прекршувања Советот на радиодифузерите им изрече писмени опомени.
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) констатирани се 3 (три) прекршувања. Неозначувањето на програмите пред
почетокот со акустично и визуелно предупредување и не емитување постојано визуелно
предупредување во текот на програмата (член 12 од Правилникот), како повреда е
констатирано 5 (пет) пати. Необележувањето на промотивните најави за играната
програма со визуелен знак што ја сигнализира категоријата програма што се најавува (член
13), како прекршок е констатиран 4 (четири) пати.
Во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2011 година, изречени се писмени
опомени и за констатирани повреди на одредбите од глава VII од Законот за
радиодифузната дејност, која се однесува на рекламирањето, телешопингот и
спонзорството. Па така писмени опомени се изречени за констатирани 3 (три)
прекршувања на член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност, поради
надминување на лимитите за рекламирање во текот на еден час. Поради емитување на
рекламни спотови, телешопинг спотови, како и други форми на рекламирање во периодите,
односно во реалниот час кога се емитува телешопинг прозорец, спротивно на член 94 став
4 од Законот, изречени се писмени опомени за констатирани 2 (две) прекршувања на оваа
одредба. Писмени опомени се изречени и за 6 (шест) прекршувања на член 97 став 1 од
Законот за радиодиуфзната дејност, односно поради емитување реклами и телешопинг кои
не се јасно препознатливи и издвоени од другите делови на програмата со оптички или
акустички средства. Поради вршење прикриено рекламирање, спротивно на член 98 став 1
од Законот, констатирани се 3 (три) прекршувања за кои се изречени мерки – писмени
опомени. Советот изрече писмена опомена и поради емитување на рекламни спотови во
програма за деца чие времетраење е помало од 30 минути, односно поради прекршување
на член 100 став 2 од Законот за радиодифузната дејност (едно прекршување). Писмени
опомени од страна на Советот се изречени и во 3 (трите) случаи на констатирани
прекршувања на член 106 став 1 од Законот, односно поради неозначен спонзор, што е
спротивно и на член 3, став 1 и член 7, став 2 од Правилникот за начинот на
идентификација на спозорите во радио и во тв програмите.
Поради неисполнување на обврската за емитување најмалку 30% програма изворно
создадена на македонски јазик во текот на еден ден, спротивно на член 74, став 1 од
Законот за радиодифузната дејност, во 3 (трите) констатирани случаи Советот им изрече
писмени опомени на радиодифузерите кои не ја исполнија оваа законска обврска, како и на
радиодифузерите кои не ја исполнија обврската за емитување најмалку 30% вокално
инструментална музика на македонски јазик, спротивно на член 74 став 2 од Законот, какви
што повреди имаше вкупно 3 (три).
Во два случаи радиодифузери емитуваа програма без регулирани авторски и
сродни права, спротивно на член 77 став 1 од Законот за радиодифузната дејност, за што
Советот им изрече 2 (две) писмени опомени.
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Писмени опомени Советот изрече и за констатираното неисполнување на обврската
на радиодифузерите еднаш годишно, а најдоцна до 31 март, да ги објават податоците што
се однесуваат на нивното работење во претходната година, спротивно на член 20 ставови
1 и 2 од Законот за радиодифузната дејност. Вкупно 5 (пет) писмени опомени беа изречени
за наведеното прекршување на Законот.
Поради емитување програми непреведени на македонски јазик, Советот изрече 1
(една) писмена опомена на радиодифузерот кој со ваквото дејствие го повреди член 83
став 1 од Законот за радиодифузната дејност.
Со одлуките со кои Советот за радиодифузија на РМ им ги изрече писмените
опомени на радиодифузерите Советот утврди и рок во кој истите треба да ги отстранат
повредите на Законот/подзаконските акти. Рокот беше утврден во согласност со Закон и
истиот изнесуваше од 7 (седум) или 10 (десет) дена.

ПИСМЕНИ ОПОМЕНИ СО БАРАЊЕ ЗА ОБЈАВУВАЊЕ

Во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2011 година, Советот за радиодиуфузија
на РМ изрече вкупно 8 (осум) 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 и на која седница на Советот, 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 за радиодифузија на РМ 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 се изречени за повреди на одредбите
од Законот за радиодифузната дејност.
Заради продолжување со вршење на повредата на член 20 ставови 1 и 2 од Законот
за радиодифузната дејност, односно поради неисполнување на обврската за објавување
на податоците што се однесуваат на нивното работење во претходната година, и покрај
изречена писмена опомена, Советот изрече 4 (четири) писмени опомени со барање за
објавување на радиодифузерите кои не ја исполнија оваа своја законска обврска.
Писмени опомени со барање за објавување Советот им изрече и на
радиодифузерите кои и покрај изречена писмена опомена не обезбедија најмалку 30% од
емитуваната вокално-инструментална музика да биде на македонски јазик, спротивно на
член 74 став 2 од Законот за радиодиуфната дејност. За оваа повреда на Законот Советот
изрече 2 (две) писмени опомени со барање за објавување.
Една мерка писмена опомена со барање за објавување Советот му изрече и на
Јавниот радиодифузен сервис заради повторување на повредата - необезбедување
најмалку 45% од емитуваната вокално-инструментална музика да биде на македонски јазик
или на јазикот на етничките заедници кои не се во мнозинство во Република Македонија.
Заради емитување прикриено рекламирање спротивно на член 98 став 1 од Законот
за радиодифузната дејност и покрај изречена писмена опомена за истото прекршување,
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Советот изрече 1 (една) писмена опомена со барање за објавување во предметниот
период.
Со одлуките со кои Советот за радиодифузија на РМ им ги изрече писмените
опомени со барање за објавување на радиодифузерите, Советот утврди и рок во кој истите
треба да ги отстранат повредите на Законот/подзаконските акти. Рокот беше утврден во
согласност со Закон и истиот изнесуваше од 7 (седум) дена. Во рок од 30 (триесет) дена од
денот на приемот на писмената опомена со барање за објавување радиодифузерите имаа
обврска да ја објават изречената мерка, а во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на
мерката писмено да го известат Советот за денот и часот на/во кој ќе ја објават изречената
мерка.
Ниту еден од радиодифузерите на кои им беше изречена писмена опомена со
барање за објавување, во предвидениот рок не ја исполни својата обврска да го извести
Советот за денот и часот на објавување на мерката. Оттука, Советот не располага со
податоци дали радиодифузерите ја извршиле изречената писмена опомена со барање за
објавување односно дали ги отстраниле повредите на Законот и дали ја објавиле
изречената мерка.

ВРЕМЕНИ ЗАБРАНИ ЗА РЕКЛАМИРАЊЕ И ТЕЛЕШОПИНГ ОД ЕДЕН ДЕН

Во анализираниот период, Советот изрече вкупно 4 (четири) времени забрани за
рекламирање и телешопинг од еден ден. Прегледот на изречените времени забрани за
рекламирање и телешопинг од еден ден 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 и на која
седница на Советот, како и податок за рокот за остранување на повредата и извршување
на мерката, е даден како Прилог бр.3 кон кон анализата за мерките и најчестите
прекршувања.
Од вкупно 4-те времени забрани за рекламирање и телешопинг од еден ден, 3 (три)
времени забрани за рекламирање и телешопинг од еден ден Советот ги изрече заради
повреда на член 20 ставови 1 и 2 од Законот за радиодифузната дејност, односно поради
неисполнување на обврската на радиодифузерите за објавување на податоците што се
однесуваат на нивното работење во претходната година.
Една времена забрана за рекламирање и телешопинг од еден ден Советот за
радиодифузија на РМ му ја изрече на радиодифузер како „збирна“ мерка, за повеќе
констатирани повреди на одредбите од:
- Законот за радиодифузната дејност (член 71 став 3 – непочитување на
Правилникот за заштита на малолетна публика од програми што можат штетно да влијаат
врз нејзиниот физички, психички и морален развој; член 94 став 4 – емитување телешопинг
прозорец и реклами во еден реален час; член 93 став 3 – надминување на лимитот за
рекламирање на еден реален час и 98 став 2 – во програмата изложување производи чие
име и марка се видливо истакнати),
- Правилникот за заштита на малолетна публика од програми што можат штетно да
влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (член 12 - неозначување на
програмите пред почетокот со акустично и визуелно предупредување и член 13 став 1 5

необележување на промотивните најави за играната програма со визуелен знак што ја
сигнализира категоријата програма што се најавува), и
- Правилникот за користење телефонски услуги со посебна тарифа во програмите
на РА и ТВ програмски сервиси (член 3 – телефонскиот број со посебна тарифа и вкупната
цена на телефонската услуга не сразмерно испишани, а вкупната цена не видливо и јасно
соопштена).
Со одлуките со кои 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/подзаконските акти. Рокот
беше утврден во согласност со Закон и истиот изнесуваше од 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.
Само 1 (еден) радиодиуфер од 4-те радиодифузери на кои им беше изречена
забрана за рекламирање и телешопинг од еден ден ја изврши изречената мерка од
страна на Советот за радиодифузија на РМ.

ВРЕМЕНИ ЗАБРАНИ ЗА РЕКЛАМИРАЊЕ И ТЕЛЕШОПИНГ ОД ТРИ ДЕНА

Во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2011-та година, Советот изрече вкупно 2
(две) времени забрани за рекламирање и телешопинг од три дена. Прегледот на
изречените времени забрани за рекламирање и телешопинг од еден ден 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 и на која седница на Советот, како и податок за рокот за
остранување на повредата и извршување на мерката, е даден како Прилог бр.4 кон
анализата за мерките и најчестите прекршувања.
Во двата случаи времените забрани за рекламирање и телешопинг од три дена беа
изречени како „збирни“ мерки, односно на секој од радиодифузерите за повеќето
констатирани прекршувања на Законот за радиодиуфузната дејност/подзаконските акти на
Советот, му беше изречена една мерка.
Изречените 2-ве времени забрани за рекламирање и телешопинг од три дена се
однесуваат на следните констатирани повреди од страна на радиодифузерите, и тоа на:
- Законот за радиодифузната дејност (член 71 став 3 – непочитување на
Правилникот за заштита на малолетна публика од програми што можат штетно да влијаат
врз нејзиниот физички, психички и морален развој; член 83 став 1 - емитување програми на
странски јазици непреведени на македонски јазик; 87 став 2 – емитување невистинити и
нечесни реклами и телешопинг кои ја заведуваат јавноста; член 94 став 4 – емитување
телешопинг прозорец и реклами во еден реален час; 96 став 1 алинеја 2 – комерцијално
рекламирање означено како бесплатно и 98 став 1 – емитување прикриено рекламирање),
- Правилникот за заштита на малолетна публика од програми што можат штетно да
влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (член 7 – емитување во
несоодветен термин играни програми што можат штетно да влијаат врз физичкиот,
психичкиот и моралниот развој на малолетната публика; член 12 - неозначување на
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програмите пред почетокот со акустично и визуелно предупредување и член 13 став 1 необележување на промотивните најави за играната програма со визуелен знак што ја
сигнализира категоријата програма што се најавува), и
- Правилникот за користење телефонски услуги со посебна тарифа во програмите
на РА и ТВ програмски сервиси (член 3 став 1, алинеја 2 – недавање на вкупната цена на
чинење на услугата; член 3 став 3 – цената на чинење на услугата испишана со помал
фонт од фондот на телефонскиот број; член 4 став 1 точка 1 – во рамки на серија, во
несоодветен термин, емитувани се промотивни најави за натпревар со висока продукциска
вредност и рекламен спот за наградна игра кои содржат телефонски услуги со посебна
тарифа и член 5 став 1 точка 2 – емитување наградна игра и телевизиски квиз со ниска
продукциска вредност во кои се користат телефонски броеви со посебна тарифа).
Со одлуките со кои Советот за радиодифузија на РМ им ги изрече двете времени
забрани за рекламирање и телешопинг од три дена на радиодифузерите, Советот утврди и
рок во кој истите треба да ги отстранат повредите на Законот/подзаконските акти. Рокот
беше утврден во согласност со Закон и истиот изнесуваше од 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 беа изречени времени забрани за рекламирање и
телешопинг од три дена ги извршија изречените мерки односно во рамките на своите
програмски сервиси во период од три дена не емитуваа реклами и телешопинг.

ЗАКЛУЧОК

I. Осврт на сите констатираните повреди на Законот/подзаконските акти
Радиодифузерите во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2011 година, прекршија
одредби од Законот за радиодифузната дејност, Правилникот за заштита на малолетната
публика од програми што можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и
морален развој, Правилникот за користење телефонски услуги со посебна тарифа во
програмите на радио и телевизиските програмски сервиси и Правилникот за начинот на
идентификација на спонзорите во радио и тв програмите.
I.1. 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 19 (деветнаесет) повреди од
ваков тип.
I.2. Како често прекршување од страна на радиодифузерите во периодот од 1-ви
јануари до 30-ти јуни 2011 година, беше неисполнувањето на нивната законската
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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. Во 12 (дванаесет) случаи радиодифузерите не ја исполнија оваа своја
законска обврска.
I.3 Покрај повредите на член 71 од Законот за радиодиуфузната дејност, погоре
издвоени како најчести прекршувања, повреди беа извршени и на останати членови од
глава VI. од Законот за радиодиуфзната дејност, односно на одредби кои се
однесуваат на програмските стандарди, при што:
- два пати беше констатирано неисполнување на обврската за емитување најмалку
30% прогама изворно создадена на македонски јазик во текот на еден ден (член 74 став 1);
- во пет случи радиодифузерите не го испочитуваа законски задолжителниот
процент од 30% вокално-инструментална музика на македонски јазик (член 74, став 1);
- законски предидениот процент – најмалку 45% од емитуваната вокалноинструментална музика на македонски јазик не го исполни и еден од програмските сервиси
на јавниот радиодифузен сервис (член 124 став 3);
- емитување програма (кинематографски филмови, телевизиски серии и
документарци) без уредени авторски и сродни права беше констатирано кај два
радиодифузера (член 77 став 1), и
- во еден случај беше констатирано емитување програми непреведени на
македонски јазик (член 83 став 1).
I.4 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:
- еднаш беше констатирано емитување реклами кои ја заведуваат јавноста (член 87
став 2);
- во четири случаи радиодифузерите ги надминаа лимитите за рекламирање во
текот на еден реален час (член 93 став 3);
- четири пати е констатирано и емитување рекламни спотови во реалниот час кога е
емитуван телешопонг прозорец (член 94 став 4);
- во шест случаи радиодифузерите емитуваа реклами и телешопинг без да бидат
јасно препознатливи и издвоени од другите делови на програмата со оптички или акустички
средства;
- еднаш комерцијално рекламирање беше означено како бесплатно (член 96, став 1,
алинеја 2);
- шест пати радиодифузерите емитуваа прикриено рекламирање (член 98 став 1);
- во еден случај беше констатирано изложување производи чие име и марка беа
видливо истакнати (член 98 став 2);
- во една програма за деца чие времетраење е помало од 30 минути емитувани се
рекламни спотови (член 100 став 2), и
- во три случаи во спонзорирани програми не беше јасно идентификуван спонзорот
на почетокот или на крајот на програмата, односно не беше јасно нагласено дека се работи
за спонзорирана програма (член 106 став 1 од Законот и членови 3, ставови 1 и 2 и член 7
став 2 од Правилникот за начинот на идентификација на спонзорите во радио и тв
програмите).
I.5 Во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2011-та година радиодиуфузерите
повредија одредени одредби и од Правилникот за користење телефонски услуги со
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посебна тарифа во програмите на радио и телевизиските програмски сервиси.
Повредите се однесуваа на следното:
- во несоодветен период беа емитувани промотивни најави за програми што
содржат телефонски услуги со посебна тарифа (член 4, став 1 точка 1);
- телефонски број со посебна тарифа и вкупна цена на чинење не беа сразмерно
испишани и вкупната цена на чинење не беше видливо и јасно соопштена (член 3), и
- во несоодветен термин беше емитуван телевизиски квиз со ниска продукциска
вредност, со користење телефонска услуга со посебна тарифа (член 5 став 1, точка 2).

II. Структура на изречените мерки од страна на Советот
За
констатираните
прекршувања
на
Законот
за
радиодифузната
дејност/подзаконските акти на Советот во анализираниот период, во најголем број се
изречени писмени опомени (39), а во помал број се изречени писмени опомени со барање
за објавување (8) и времени забрани за рекламирање и телешопинг од еден ден (4). Во
најмал број од вкупниот број мерки, изречени се времени забрани за рекламирање и
телешопинг од три дена (2).

писмени опомени

писмени опомени со
барање за објавување
времени забрани за
рекламирање и
телешопинг од еден ден
времени забрани за
рекламирање и
телешопинг од три дена

Слика бр.1, Графички приказ на структурата на изречените мерки
од страна на Советот во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2011 година

III. Спроведување на изречените мерки од страна на радиодифузерите
По однос на тоа каква е состојбата во спроведувањето на мерките, односно колку
радиодифузерите ги извршиле изречените мерки од страна на Советот, во периодот од 1ви јануари до 30-ти јуни 2011-та година, податоците разработени во анализата, говорат за
следната фактичка ситуација:
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Ниеден од 8-те радиодифузери на кои им беа изречени писмени опомени со барање
за објавување не го известија Советот за денот/часот во кој ќе ја објави изречената мерка,
и покрај утврдениот рок од осум дена тоа да го сторат. Врз основа на тоа, Советот не
располага со податоци дали осумте писмени опомени со барање за објавување се
извршени од страна на радиодифузерите.

Слика бр.2, Графички приказ на спроведувањето
на писмените опомени со барање за објавување

Кај времените забрани за рекламирање и телешопинг од еден ден по однос на
спроведувањето, фактичката ситуација е таква што само еден од радиодифузерите на кои
им беше изречена ваква мерка ја спроведе забраната и во текот на еден ден не емитуваше
реклами и телешопинг. Останатите тројца радиодифузери не ја извршија изречената мерка
од страна на Советот.

Слика бр.3, Графички приказ на спроведувањето
на времените забрани за рекламирање и телешопинг од еден ден
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Спроведувањето е во целост реализирано единствено кај времените забрани за
рекламирање и телешопинг од три дена. Имено, двајцата радиодифузери на кои им беше
изречена ваква забрана ја извршија упатената мерка од страна на Советот.

Слика бр.4, Графички приказ на спроведувањето
на времените забрани за рекламирање и телешопинг од три дена

Анализираните податоци во врска со спроведувањето на изречените мерки од страна
на Советот за радиодифузија на РМ, се индикатори дека извршувањето на мерките од
страна на радиодифузерите е на ниско/незадоволително ниво. Ваквата состојба, упатува
на заклучок дека мерките на Советот за радиодифузија на РМ постигнале минималeн
ефект кај радиодифузерите.

ПРЕПОРАКА
За да се надмине реалната состојба – игнорантскиот однос на радиодифузерите кон
мерките кои Советот за радиодифузија на РМ им ги изрекол, а со цел подобрување на
ефикасноста на мерките, препорачливо би било да се направат измени во Законот за
радиодифузната дејност, во следнава насока:
- 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. Прекршочната одредба би се однесувала
за наведените мерки од причина што во врска со нив Законот предвидува и одредено
извршување (објавување на мерката/забрана за рекламирање и телешопинг/забрана за
емитување на програмскиот сервис), а токму нивното неизвршување е она што е интенција
да се надмине со воведување на прекршочна одредба за ваквото поведение на
радиодифузерот. Прекршочната одредба не би се однесувала на мерката – писмена
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опомена, од причина што Законот предвидел механизам за непостапување по оваа мерка
односно изрекување писмена опомена со барање за објавување.
- неизвршувањето на изречените мерките од страна на радиодифузерот во
континуитет да се предвиди во Законот и како основ за одземање на дозволата за
вршење радиодифузна дејност.
Ваквите законски решенија од една страна му овозможуваат на Советот за
радиодифузија на РМ да дејствува кога ќе утврди дека одреден радиодифузер не ја
спровел изречената мерка, што во ситуација на непостоење на правни механизми за
неизвршување на мерките (каква што е моменталната ситуација согласно важечкиот Закон
за радиодифузната дејност) Советот не е во можност да преземе никакви дејствија.
Од друга страна пак, предложените измени 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 пред надлежен суд, односно во крајна линија одземање на дозволата за вршење
радиодифузна дејност, ќе ги поттикне радиодифузерите не само да ги спроведуваат
изречените мерки туку и да не ги прекршуваат одредбите од Законот/подзаконските
акти/дозволата.
Грижата на Советот за радиодифузија на РМ како регулаторно тело, да обезбеди
почитување на Законот за радиодифузната дејност, подзаконските акти и дозволата за
вршење радиодифузна дејност од страна на субјектите кои вршат радиодифузна дејност,
не е завршена со изрекувањето на мерките спрема радиодифузерите. Целта ќе биде
постигната кога мерките ќе имаат ефект врз однесувањето на радиодифузерите во смисла
на спроведување на изречените мерки од страна на Советот и одвраќање од вршење
повреди на Законот/подзаконските акти/дозволата во иднина.

12.07.2011
има/цм

Совет за радиодифузија на РМ,
Сектор за правни работи
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Прилог бр.1
ПРЕГЛЕД НА ПИСМЕНИ ОПОМЕНИ
– 25 (дваесет и пет) изречени мерки Назив на
радиодифузерот
на кого му е
изречена писмена
опомена

Датум на
сторување
на
прекршокот

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

Одредба од
подзаконскиот акт
која е повредена

Опис на прекршокот

Дата на
изрекување на
мерката и на која
седница на Советот

Рок за отстранување на
повредата

ТРД ТВ Ера
ДООЕЛ Скопје

05.11.2010
06.11.2010
07.11.2010
08.11.2010

77 став 1 од ЗРД

-

04-та седница
одржана на
16.02.2011

10-ет дена од денот на
приемот на Одлуката за
изрекување мерка

ТРД ТВ БТР
НАЦИОНАЛ Зоран
ДООЕЛ Скопје

05.11.2010
06.11.2010
07.11.2010
08.11.2010

77 став 1 од ЗРД

-

04-та седница
одржана на
16.02.2011

10-ет дена од денот на
приемот на Одлуката за
изрекување мерка

Радиодифузно
друштво
НАША ТВ ДОО
Скопје
ТРД Телевизија
Сител 3 ДООЕЛ
Скопје

10.01.2011

74 став 1 од ЗРД

-

06-та седница
одржана на
04.03.2011

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

10.01.2011

71 став 3 од ЗРД

12 од Правилникот
за заштита на
малолетната
публика

Емитување кинематографски
филмови, телевизиски серии и
документарци без регулирани
авторски и сродни права за нивно
емитување
Емитување кинематографски
филмови, телевизиски серии и
документарци без регулирани
авторски и сродни права за нивно
емитување
Неисполнета обврска за емитување
најмалку 30% програма изворно
создадена на македонски јазик во
текот на еден ден
Неозначување на програмите пред
почетокот со акустично и визуелно
предупредување и не емитување
постојано визуелно предупредување
во текот на прогамата

10.01.2011

71 став 3 од ЗРД

7 од Правилникот
за заштита на
малолетната
публика

Емитување во несоодветен термин,
програми што можат штетно да
влијаат врз физичкиот, психичкиот и
моралниот развој на малолетната
публика

06-та седница
одржана на
04.03.2011

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

10.01.2011

74 став 1 од ЗРД

-

Неисполнета обврска за емитување
најмалку 30% програма изворно
создадена на македонски јазик во
текот на еден ден
Емитување на блокови со рекламни
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ТРД А2
Телевизија ДОО
Скопје

ТРД АЛБ ТВ 2010
ДООЕЛ Скопје

10.01.2011

94 став 4 од ЗРД

-

спотови во реален час коге е
емитуван телешопинг прозорец

10.01.2011

97 став 1 од ЗРД

-

Неозначување и неиздвојување на
телешопингот од другите делови на
програмата

10.01.2011

71 став 3 од ЗРД

13 од Правилникот
за заштита на
малолетната
публика

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

10.01.2011

71 став 3 од ЗРД

12 од Правилникот
за заштита на
малолетната
публика

Неозначување на програмите пред
почетокот со акустично и визуелно
предупредување и не емитување
постојано визуелно предупредување
во текот на прогамата

10.01.2011

94 став 4 од ЗРД

-

Емитување телешопинг прозорец и
реклами во еден реален час

11.01.2011

71 став 3 од ЗРД

13 од Правилникот
за заштита на
малолетната
публика

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

11.01.2011

71 став 3 од ЗРД

12 од Правилникот
за заштита на
малолетната
публика

Неозначување на програмите пред
почетокот со акустично и визуелно
предупредување и не емитување
постојано визуелно предупредување
во текот на прогамата

06-та седница
одржана на
04.03.2011

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

06-та седница
одржана на
04.03.2011

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

06-та седница
одржана на
04.03.2011

7-ум дена од денот на
приемот на Одлуката за
изрекување мерка
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ТРД
ПЕРСПЕКТИВА
ТВ ДООЕЛ Скопје
(што се емитува
под логото СкајНет
Плус)

08.02.2011

71 став 3 од ЗРД

12 од Правилникот
за заштита на
малолетната
публика

Неозначување на програмите пред
почетокот со акустично и визуелно
предупредување и не емитување
постојано визуелно предупредување
во текот на прогамата

08.02.2011

71 став 3 од ЗРД

7 од Правилникот
за заштита на
малолетната
публика

Емитување во несоодветен термин,
програми што можат штетно да
влијаат врз физичкиот, психичкиот и
моралниот развој на малолетната
публика

08.02.2011

71 став 3 од ЗРД

13 од Правилникот
за заштита на
малолетната
публика

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

08.02.2011

93 став 3 од ЗРД

-

Надминување на лимитите за
рекламирање во текот на еден
реален час

08.02.2011

98 став 1 од ЗРД

-

Емитување прикриено рекламирање

08.02.2011

100 став 2 од ЗРД

-

Емитување рекламни спотови во
програма за деца чие времетраење е
помало од 30 минути

4 став 1 точка 1 од
Правилникот за
користење
телефонски услуги
со посебна тарифа
во програмите на
РА и ТВ
програмски
сервиси

Емитување промотивни најави за
прогами што содржат телефонски
услуги со посебна тарифа во
несоодветен период

08.02.2011
-

06-та седница
одржана на
04.03.2011

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

06-та седница
одржана на
04.03.2011

7-ум дена од денот на
приемот на Одлуката за
изрекување мерка
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ТРД ЏАНГЛ ТВ
ДООЕЛ Скопје

ТРД АЛФА ТВ
ДООЕЛ Скопје

ТРД АБ КАНАЛ
ДООЕЛ Скопје

ТРД Канал 5 Плус
ДОО Скопје

17.01.2011

74 став 2 од ЗРД

-

Непочитување на законски
задолжителниот процент од 30%
вокално-инструментална музика на
македонски јазик

17.01.2011

83 став 1 од ЗРД

-

Емитување програми непреведени
на македонски јазик

17.01.2011

97 став 1 од ЗРД

-

Емитување неозначени реклами

10.01.2011

71 став 3 од ЗРД

13 од Правилникот
за заштита на
малолетната
публика

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

10.01.2011

71 став 3 од ЗРД

12 од Правилникот
за заштита на
малолетната
публика

Неозначување на програмите пред
почетокот со акустично и визуелно
предупредување и не емитување
постојано визуелно предупредување
во текот на прогамата

10.01.2011

93 став 3 од ЗРД

-

Надминување на лимитите за
рекламирање во текот на еден
реален час

10.01.2011

74 став 2 од ЗРД

-

Непочитување на законски
задолжителниот процент од 30%
вокално-инструментална музика на
македонски јазик

10.01.2011

97 став 1 од ЗРД

-

10.01.2011

71 став 3 од ЗРД

7 од Правилникот
за заштита на
малолетната
публика

Неозначување и неиздвојување на
рекламите од другите делови на
програмата со оптички или акустички
средства
Емитување во несоодветен термин,
играни програми што можат штетно
да влијаат врз физичкиот, психичкиот
и моралниот развој на малолетната
публика

06-та седница
одржана на
04.03.2011

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

06-та седница
одржана на
04.03.2011

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

06-та седница
одржана на
04.03.2011

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

6-та седница
одржана на
04.03.2011

7-ум дена од денот на
приемот на Одлуката за
изрекување мерка
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10.01.2011

98 став 1 од ЗРД

-

Емитување прикриено рекламирање

ТРД РАДИО
АНТЕНА 5 Петров,
Јаневски и Гушев
ДОО Скопје

17.02.2011

98 став 1 од ЗРД

-

Емитување прикриено рекламирање

07-та седница
одржана на
23.03.2011

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

ТРД РАДИО
АНТЕНА 5 Петров,
Јаневски и Гушев
ДОО Скопје

17.02.2011

97 став 1 од ЗРД

-

Неозначување и неиздвојување на
рекламите од другите делови на
програмата со акустичкни средства

07-та седница
одржана на
23.03.2011

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

ТРД РАДИО
АНТЕНА 5 Петров,
Јаневски и Гушев
ДОО Скопје

17.02.2011

106 став 1 од ЗРД

Неозначен спонзор

07-та седница
одржана на
23.03.2011

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

ТРД РАДИО
АНТЕНА 5 Петров,
Јаневски и Гушев
ДОО Скопје

17.02.2011

106 став 1 од ЗРД

Неозначен спонзор во промотивните
најави

07-та седница
одржана на
23.03.2011

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

ТРД РАДИО
Канал 77 ДООЕЛ
Штип

17.02.2011

106 став 1 од ЗРД

Неозначен спонзор

07-та седница
одржана на
23.03.2011

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

ТРД РАДИО
Канал 77 ДООЕЛ
Штип

17.02.2011

97 став 1 од ЗРД

3 став 1 од
Правилникот за
начинот на
идентификација на
спонзорите во РА
и ТВ програмите
7 став 2 од
Правилникот за
начинот на
идентификација на
спонзорите во РА
и ТВ програмите
3 став 2 од
Правилникот за
начинот на
идентификација на
спонзорите во РА
и ТВ програмите
-

Емитување реклами неиздвоени со
акустични средства од другите
делови на програмата

07-та седница
одржана на
23.03.2011

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

ТРД РОС
МЕТРОПОЛИС
РАДИО ДОО
Скопје

17.02.2011

97 став 1 од ЗРД

-

Емитувани рекламни блокови
неиздвоени со акустични средства од
другиот дел од програмата

07-та седница
одржана на
23.03.2011

7-ум дена од денот на
приемот на Одлуката за
изрекување мерка
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ТРД РОС
МЕТРОПОЛИС
РАДИО ДОО
Скопје

17.02.2011

74 став 2 од ЗРД

-

Непочитување на законски
задолжителниот процент од 30%
вокално-инструментална музика на
македонски јазик

07-та седница
одржана на
23.03.2011

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

ТРД РОС
МЕТРОПОЛИС
РАДИО ДОО
Скопје

17.02.2011

93 став 3 од ЗРД

-

Надминување на лимитите за
рекламирање во текот на еден
реален час

07-та седница
одржана на
23.03.2011

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

ТРД
ПЕРСПЕКТИВА
ТВ ДООЕЛ Скопје

20 ставови 1 и 2 од
ЗРД

-

Неисполнување на обврската за
објавување на податоците за
работењето во претходната година
на сопствената програма, на 31 март

11-та седница
одржана на
09.06.2011

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

Радиодифузно
друштво
СКАЈ НЕТ –
Манчев ДОО
Скопје
ТРД ГАУДЕАМУС
РАДИО КЛАСИК
ФМ Мартин
ДООЕЛ Скопје

20 ставови 1 и 2 од
ЗРД

-

Неисполнување на обврската за
објавување на податоците за
работењето во претходната година
на сопствената програма, на 31 март

11-та седница
одржана на
09.06.2011

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

20 ставови 1 и 2 од
ЗРД

-

Неисполнување на обврската за
објавување на податоците за
работењето во претходната година
на сопствената програма, на 31 март

11-та седница
одржана на
09.06.2011

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

ТРД РАДИО МИС
2008 ДООЕЛ
с.Преглово,
Пласница

20 ставови 1 и 2 од
ЗРД

-

Неисполнување на обврската за
објавување на податоците за
работењето во претходната година
на сопствената програма, на 31 март

11-та седница
одржана на
09.06.2011

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

ТРД РАДИО
ПРО-ФМ ДООЕЛ
Гостивар

20 ставови 1 и 2 од
ЗРД

-

Неисполнување на обврската за
објавување на податоците за
работењето во претходната година
на сопствената програма, на 31 март

11-та седница
одржана на
09.06.2011

7-ум дена од денот на
приемот на Одлуката за
изрекување мерка
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Прилог бр.2
ПРЕГЛЕД НА ПИСМЕНИ ОПОМЕНИ СО БАРАЊЕ ЗА ОБЈАВУВАЊЕ
- 8 (осум) изречени мерки Назив на
радиодифузерот/
јавниот
радиодифузен
сервис на кого му е
изречена писмена
опомена со барање
за објавување

Датум на
сторување
на
прекршокот

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

Одредба од
подзаконскиот акт
која е повредена

Опис на прекршокот

Дата на
изрекување
на мерката и
на која
седница на
Советот

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

Дали
радиодифузерот
ја извршил
мерката

Јавно
радиодифузно
претпријатие
Македонска
радиотелевизија
– Скопје,
Македонско
радио 2

28.01.2011

124 став 3

-

Вкупниот процент на
емитуваната вокалноинструментална музика
на македонски јазик е
помалку од законски
предвидените 45%
вокално-инструментална
музика на македонски
јазик

06-та седница
одржана на
04.03.2011

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

Радиодифузерот
не го извести
Советот за
објавување на
мерката

30-ет дена од денот на
приемот да ја објави
мерката

ТРД РАДИО
АНТЕНА 5 Петров,
Јаневски и Гушев
ДОО Скопје

17.02.2011

74 став 2 од ЗРД

Непочитување на
законски задолжителниот
процент од 30% вокалноинструментална музика
на македонски јазик

07-та седница
одржана на
23.03.2011

8-ум дена од денот на
приемот писмено да го
извести Советот за
денот на објавувањето
на мерката
7-ум дена од денот на
приемот да ги отстрани
сторените повреди
30-ет дена од денот на
приемот да ја објави
мерката

Радиодифузерот
не го извести
Советот за
објавување на
мерката

8-ум дена од денот на
приемот писмено да го
извести Советот за денот
на објавувањето на
мерката
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ТРД РАДИО
Канал 77 ДООЕЛ
Штип

17.02.2011

74 став 2 од ЗРД

-

Непочитување на
законски задолжителниот
процент од 30% вокалноинструментална музика
на македонски јазик

07-та седница
одржана на
23.03.2011

7-ум дена од денот на
приемот да ги отстрани
сторените повреди
30-ет дена од денот на
приемот да ја објави
мерката

Радиодифузерот
не го извести
Советот за
објавување на
мерката

8-ум дена од денот на
приемот писмено да го
извести Советот за
денот на објавувањето
на мерката
ТРД РОС
МЕТРОПОЛИС
РАДИО ДОО
Скопје

17.02.2011

98 став 1 од ЗРД

-

Емитување прикриено
рекламирање

07-та седница
одржана на
23.03.2011

7-ум дена од денот на
приемот да ги отстрани
сторените повреди
30-ет дена од денот на
приемот да ја објави
мерката

Радиодифузерот
не го извести
Советот за
објавување на
мерката

8-ум дена од денот на
приемот писмено да го
извести Советот за
денот на објавувањето
на мерката
ТРД ТОП ТВ
ДООЕЛ Берово

20 ставови 1 и 2
од ЗРД

-

Неисполнување на
обврската за објавување
на податоците за
работењето во
претходната година на
сопствената програма, на
31 март

11-та седница
одржана на
09.06.2011

7-ум дена од денот на
приемот да ги отстрани
сторените повреди
30-ет дена од денот на
приемот да ја објави
мерката

Радиодифузерот
не го извести
Советот за
објавување на
мерката

8-ум дена од денот на
приемот писмено да го
извести Советот за
денот на објавувањето
на мерката
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ТРД РАДИО
ПЕХЧЕВО Ванчо
ДООЕЛ Пехчево

20 ставови 1 и 2
од ЗРД

-

Неисполнување на
обврската за објавување
на податоците за
работењето во
претходната година на
сопствената програма, на
31 март

11-та седница
одржана на
09.06.2011

7-ум дена од денот на
приемот да ги отстрани
сторените повреди
30-ет дена од денот на
приемот да ја објави
мерката

Радиодифузерот
не го извести
Советот за
објавување на
мерката

8-ум дена од денот на
приемот писмено да го
извести Советот за
денот на објавувањето
на мерката
Друштво за радио
дифузија ДИ-ЏЕЈ
Славе ДООЕЛ
Струга

20 ставови 1 и 2
од ЗРД

-

Неисполнување на
обврската за објавување
на податоците за
работењето во
претходната година на
сопствената програма, на
31 март

11-та седница
одржана на
09.06.2011

7-ум дена од денот на
приемот да ги отстрани
сторените повреди
30-ет дена од денот на
приемот да ја објави
мерката

Радиодифузерот
не го извести
Советот за
објавување на
мерката

8-ум дена од денот на
приемот писмено да го
извести Советот за
денот на објавувањето
на мерката

РДТ РАДИО
МАКЕДОНСКА
КАМЕНИЦА
ДООЕЛ
Македонска
Каменица

20 ставови 1 и 2
од ЗРД

-

Неисполнување на
обврската за објавување
на податоците за
работењето во
претходната година на
сопствената програма, на
31 март

11-та седница
одржана на
09.06.2011

7-ум дена од денот на
приемот да ги отстрани
сторените повреди
30-ет дена од денот на
приемот да ја објави
мерката

Радиодифузерот
не го извести
Советот за
објавување на
мерката

8-ум дена од денот на
приемот писмено да го
извести Советот за
денот на објавувањето
на мерката
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Прилог бр.3
ВРЕМЕНИ ЗАБРАНИ ЗА РЕКЛАМИРАЊЕ И ТЕЛЕШОПИНГ ОД ЕДЕН ДЕН
– 4 (четири) изречени мерки Назив на
радиодифузерот
на кого му е
изречена времена
забрана за
рекламирање и
телешопинг од еден
ден

Датум на
сторување
на
прекршокот

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

Одредба од
подзаконскиот акт
која е повредена

Опис на прекршокот

Дата на
изрекување
на мерката и
на која
седница на
Советот

ТРД Телевизија
Сител ДООЕЛ
Скопје

15.11.2010 и
03.12.2010

71 став 3 од ЗРД

12 од
Правилникот за
заштита на
малолетната
публика

Предупредувачкиот сигнал
што укажува на
категоријата играна
програма не е емитуван
пред почетокот на
програмата

01-та седница
одржана на
13.01.2011

03.12.2010

71 став 3 од ЗРД

13 став 1 од
Правилникот за
заштита на
малолетната
публика

Емитување промотивни
најави за играна програма
без да бидат обележани со
визуелниот знак што ја
сигнализира категоријата
што се најавува

01-та седница
одржана на
13.01.2011

-

Емитување телешопинг
прозорец и реклами во
еден реален час

01-та седница
одржана на
13.01.2011

15.11.2010 и
03.12.2010

15.11.2010 и
03.12.2010

15.11.2010 и
03.12.2010

94 став 4 од ЗРД

93 став 3 од ЗРД

98 став 2 од ЗРД

-

-

Надминување на лимитот
за рекламирање на еден
реален час

Изложување производи
чие име и марка се
видливо истакнати

Рок за отстранување на
повредата/извршување
на мерката

Дали
радиодифузеро
т ја извршил
мерката

РАДИОДИФУЗЕ
РОТ ЈА
ИЗВРШИ
МЕРКАТА

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

01-та седница
одржана на
13.01.2011
01-та седница
одржана на
13.01.2011

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
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01-та седница
одржана на
13.01.2011
03.12.2010

Радио дифузно
друштво ТВ МЕДИ
Битола ДООЕЛ

ТРД ТВ АРТ
КАНАЛ Струга
ДООЕЛ

-

3 од Правилникот
за користење
телефонски
услуги со посебна
тарифа во
програмите на РА
и ТВ програмски
сервиси

Телефонскиот број со
посебна тарифа и вкупната
цена на телефонската
услуга не се сразмерно
испишани, а вкупната цена
не е видливо и јасно
соопштена

20 ставови 1 и 2
од ЗРД

-

Неисполнување на
обврската за објавување
на податоците за
работењето во
претходната година на
сопствената програма, на
31 март

20 ставови 1 и 2
од ЗРД

-

Неисполнување на
обврската за објавување
на податоците за
работењето во
претходната година на
сопствената програма, на
31 март

11-та седница
одржана на
09.06.2011

7-ум дена од денот на
приемот да ги отстрани
сторените повреди
30-ет дена од денот на
приемот да ја изврши

11-та седница
одржана на
09.06.2011

8-ум дена од денот на
приемот писмено да го
извести Советот за
денот на
спроведувањето на
мерката
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

23

ТРД РАДИО БЕСА
ДООЕЛ
с.Црнилиште
Долнени

20 ставови 1 и 2
од ЗРД

-

Неисполнување на
обврската за објавување
на податоците за
работењето во
претходната година на
сопствената програма, на
31 март

11-та седница
одржана на
09.06.2011

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
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Прилог бр.4
ВРЕМЕНИ ЗАБРАНИ ЗА РЕКЛАМИРАЊЕ И ТЕЛЕШОПИНГ ОД ТРИ ДЕНА
- 2 (две) изречени мерки –
Назив на
радиодифузерот
на кого му е
изречена времена
забрана за
рекламирање и
телешопинг од три
дена

Датум на
сторување
на
прекршокот

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

Одредба од
подзаконскиот акт
која е повредена

Опис на прекршокот

ТРД А1
Телевизија
ДООЕЛ Скопје

15.11.2010 и
03.12.2010

71 став 3 од ЗРД

12 од
Правилникот за
заштита на
малолетната
публика

Емитувани се играни
програми, дел неозначени
пред почетокот на нивното
емитување со соодветно
акустично и визуелно
предупредување, а
визуелното
предупредување не е
емитувано постојано во
текот на нивното
времетраење

15.11.2010 и
03.12.2010

71 став 3 од ЗРД

7 од
Правилникот за
заштита на
малолетната
публика

Емитување во несоодветен
термин, играни програми
што можат штетно да
влијаат врз физичкиот,
психичкиот и моралниот
развој на малолетната
публика

15.11.2010 и
03.12.2010

71 став 3 од ЗРД

13 став 1 од
Правилникот за
заштита на
малолетната
публика

Емитување промотивни
најави за играна програма
без да бидат обележани со
визуелниот знак што ја
сигнализира категоријата
што се најавува

15.11.2010

83 став 1 од ЗРД

-

Емитување програми на
странски јазици

Дата на
изрекување
на мерката и
на која
седница на
Советот

Рок за отстранување на
повредата/извршување
на мерката

Дали
радиодифузерот ја
извршил мерката

7-ум дена од денот на
приемот да ги отстрани
сторените повреди
01-та седница
одржана на
13.01.2011

30-ет дена од денот на
приемот да ја изврши

РАДИОДИФУЗЕРОТ
ЈА ИЗВРШИ
МЕРКАТА

8-ум дена од денот на
приемот писмено да го
извести Советот за
денот на
спроведувањето на
мерката

25

непреведени на
македонски јазик
15.11.2010 и
03.12.2010

94 став 4 од ЗРД

-

Во реален час кога се
емитувани телешопинг
прозорци емитувани се
блокови со рекламни
спотови и реклами на
поделен екран

15.11.2010 и
03.12.2010

98 став 1 од ЗРД

-

Вршено е прикриено
рекламирање

15.11.2010 и
03.12.2010

-

3 став 1 алинеја 2
3 став 3

4 став 1 точка 1

5 став 1 точка 2
од Правилникот
за користење
телефонски
услуги со
посебна тарифа
во програмите на
РА и ТВ
програмски
сервиси

Не е дадена вкупната цена
на чинење на услугата,
Цената на чинење на
услугата е испишана со
помал фонт од оној на
телефонскиот број
Во рамки на серија, во
несоодветен термин
емитувани се промотивни
најави за натпревар со
висока продукциска
вредност и рекламен спот
за наградна игра кои
содржат телефонски
услуги со посебна тарифа
Во рамки на серија, во
несоодветен термин трае
наградна игра при што се
користи телефонски број
со посебна тарифа

7-ум дена од денот на
приемот да ги отстрани
сторените повреди
01-та седница
одржана на
13.01.2011

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
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ТРД Канал 5
ДООЕЛ Скопје

12.07.2011
има/цм

03.12.2010

87 став 2 од ЗРД

-

Емитување невистинити и
нечесни реклами и
телешопинг кои ја
заведуваат јавноста

15.11.2010 и
03.12.2010

98 став 1 од ЗРД

-

Емитување прикриено
рекламирање

03.12.2010

71 став 3 од ЗРД

13 став 1 од
Правилникот за
заштита на
малолетната
публика

Емитување промотивни
најави за играна програма
без да бидат обележани со
визуелниот знак што ја
сигнализира категоријата
што се најавува

15.11.2010 и
03.12.2010

71 став 3 од ЗРД

7 од
Правилникот за
заштита на
малолетната
публика

Емитување во несоодветен
термин, играни програми
што можат штетно да
влијаат врз физичкиот,
психичкиот и моралниот
развој на малолетната
публика

15.11.2010 и
03.12.2010

96 став 1 алинеја
2 од ЗРД

-

Комерцијално
рекламирање означено
како бесплатно

15.11.2010 и
03.12.2010

-

5 став 1 точка 2
од Правилникот
за користење
телефонски
услуги со
посебна тарифа
во програмите на
РА и ТВ
програмски
сервиси

Емитување на телевизиски
квиз со ниска продукциска
вредност, со користење
телефонска услуга со
посебна тарифа во
несоодветен термин

7-ум дена од денот на
приемот да ги отстрани
сторените повреди
01-та седница
одржана на
13.01.2011

30-ет дена од денот на
приемот да ја изврши

РАДИОДИФУЗЕРОТ
ЈА ИЗВРШИ
МЕРКАТА

8-ум дена од денот на
приемот писмено да го
извести Советот за
денот на
спроведувањето на
мерката

Сектор за правни работи,
Совет за радиодифузија на РМ
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